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AMERIKOS SPAUDA APIE TlETUVĄ
Eltos jau buvo minėta, kad š. m. pirmaisiais mėnesiais JAV, 

Kanados ir kitų kraštų spaudoje buvo rašoma apie Lietuvą, apie 
Vasario 16 šventę, šalia kitataučių, patys lietuviai itin gausiai 
spaudą aprūpino straipsniais, laiškais, komentarais, čia patei
kiamas nepilnas sąrašas JAV įvairių valstijų, didesnių bei smul
kesnių vietovių spaudos, kur paskelbti straipsniai apie Lietuvą, 
laisvinimo kovą, jos dabartinę padėtį. '

“The Evening Gazette”, Wor
cester, Mass., leidžiamas dien
raštis š. m. vasario 10 d. įdėjo 
Worcester gyventojo Prano Sta- 
nelio laišką “Lietuvių liūdnoji 
sukaktis”. “Beacon News”, Au
rora mieste, Illinois valst. laik
raštis vasario 16 d. paskelbė ke
lių skilčių straipsnį — “Lietuvių 
minima sukaktis”. Straipsnyje 
cituojami Liet. Bendrūpmenės 
Auroros mieste vicepirmininkės 
Marijos Vizgirdienės žodžiai, pri
menamas S. Kudirkos atvejis 
bei jo pareiškimai teisme Vil
niuje. Laikraštis pabrėžė M. 
Vizgirdienės, teiginį: “Tegul S. 
Kudirkos žodžiai dėl Lietuvos ne
priklausomybės būna visų pa
vergtųjų kraštų tikslu”.
Bakersfield, California, laikraš
tis “The Bakersfield Californian” 
vasario 17 d. įdėjo skaitytojo J. 
Tolbaudo straipsnį “Rusija ■— 
didžiausia kolonijinė valstybė”.

Laiškai apie Lietuvą dar pa
skelbti jau minėtame Worcester 
dienrašty “The Evening Gazette” 
(vasario 11 d. įdėtas Jono J. Ma
tomo laiškas) ir Romo Masiulio- 
nio laiškas “Buffalo . Evening 
News” (vasario 17).

Lietuvių dvasininkai keliais 
atvejais rašė straipsnius bei laiš
kus JAV dienraščiams. Vienas 
ryškiausių pavyzdžių, tai kun. Si
mo Morkūno, gyv. Sioux City, 
Iowa valst., spaudai pasiųstoji 
medžiaga. Vasario 17 d. “The 
Globe” laikraštis (Sioux City) 
paskelbė kun. S. Morkūno ilgą 
straipsni “Lietuvos kunigas ap
gailestauja komunistų okupa
ciją” ir tą pačią dieną kun. Mor
kūno laišką įdėjo kitas to pa
ties miesto laikraštis, “The Si
oux City Journal”. Laiško ant
raštė; “šaukimasis dėl laisvės 
Baltijos kraštuose”. Tą pačią 
vasario 17 d. jau rytų pakrašty, 
New Jersey valstijoje, “The 
Beacon”, Paterson diecezijos 
laikraštis įdėjo Patersono par. 
klebono kun. Viktoro Dabušio 
laišką “Tikrieji kolonistai”. 
Trenton mieste, N. Jersey valst. 
leidžiamas katalikų laikraštis 
N. J., laišką apie “Lietuvos ken
čiančią Bažnyčią”.

“Lietuvių skundas” — to
kio pavadinimo N. G. Nyerges 
laišką vasario 22 d. Įdėjo “Los 
Angelės Herald - Examiner”. 
Brockton mieste, Mass., leidžia
mas “Brockton Daily Enter
prise” vasario 1 d. paskelbė Jo
no činčio, Lietuvių R. K. Susi
vienijimo veikėjo laišką.
“Kova tebevyksta”, >— tokios 
antraštės straipsnį vasario 17 d. 
paskelbė Michigan City, India
na valst., laikraštis “News-Dis
patch”. “The New Haven Re
gister” laikraštis įdėjo Antano 
K. Gruzdžio, L. Bendruomenės 
veikėjo New Haven mieste laiš
ką (vas. 24). St. Rudys “News 
Dispatch” laikrašty savo laiške, 
vas. 25, reikalavo, kad JAV vy
riausybė Baltijos krąštų laisvės 
klausimą įneštų į J. Tautas.

Be anksčiau Eltos paminėtų 
įvairių JAV laikraščių vedamųjų 
apie Lietuvą, verta pridurti dar 
šiuos: Los Angeles “Herald Exa
miner” vas. 20 d. įdėjo svarbų 
vedamąjį “Lietuvos laisvė” ir 
jį baigė S. Kudirkos žodžiais: 
“Prašau mano tėvynei suteikti

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — šešta
dienį Washingtone įvyko ukrai
niečių demonstracija, kurioje 
dalyvavo virš 5,000 žmonių, pa
čių ukrainiečių žiniomis. Policija 
suėmė 50 jaunų ukrainiečių už 
susisiekimo trukdymą prie Bal
tųjų Rūmų. Kun. Butrynsky pa
reiškė, kad jauni ukrainiečiai 
pasipiktino, kad spauda nei te
levizija neatvyko į jų demons
traciją ir nutarė kitais keliais 
atkreipti spaudos dėmesį. Uk
rainiečiai protestavo prieš tau
tinę ir politinę priespaudą Ukrai
noje.

INGLEWOOK. — Dan Bloc-Į 
ker, amerikiečiams geriau žino
mas Hose Cartwright vardu, te
levizijos. “Bonanza” serijos ak
torius, tapęs milijonieriumi, mi
rė sulaukęs 43 metų. Ja plaučių 
gyslose atsirado kraujo krešu
lys. Gegužės 1 d. jis turėjo ope
raciją. Jis buvo 6 pėdų 4 colių 
aukščio ir svėrė 285 svarus.

HOUSTONAS. — Amerikos 
'mokslininkai paskelbė, "kad šeš
tadienį į mėnulį nukrito didelis 
moteoras, kurio sukeltą virpėji
mą pranešė keturi astronautų 
palikti aparatai. Sakoma, kad 
meteoro kritimas išmušė mėnu
lyje duobę, futbolo aikštės dy
džio. Mėnulio drebėjimas tęsėsi 
tris vai.

BELFASTAS. — š. Airijoje, 
katalikų tavernoje sprogo bom
ba, sužeisdama 61 asmenį. Po 
sprogimo mieste prasidėjo šau
dymai. Katalikai šaudė protes
tantus, o šie — katalikus. Bri
tų kariuomenė šaudė Į abi gru
pes. Rezultate 6 žuvo ir 69 bu
vo sužeisti.

HANOJUS. — Užsienio kores
pondentams Hanojuje buvo leis
ta 30 min. pasikalbėti su 8 ame
rikiečiais belaisviais, kurie per
davė belaisvių laišką kongresui, 
reikalaudami užbaigti Vietna
mo karą.

MASKVA. — Labai narsiai 
apie Amerikos minų laukų nu
galėjimą parašė sovietų “Vod- 
ny Transport” laikraštis, kuris 
sako, kad amerikiečiai agreso
riai nepabaugins sovietų jūrei
vių ir nesustabdys sovietų vė
liavą nešiojančių laivų.

OSAKA. — Japonijoje užsi
degus dangoraižiui Osakos mies
te. žuvo 118 žmonių.

nepriklausomybę”. Los Ange
les katalikų savaitraštis “The 
Tiddings” kovo 3 d. paskelbė il
goką ei Rodeo vedamąjį “Lie
tuvos tragedija”. Suglaustai nu
rodyta Lietuvos istorija, oku
pacija, religijos padėtis ir baig
ta žodžiais: “Yra vilties Lietu
vai sulaukti laisvės, net tą vil
tį turi ne tik pati Lietuva, bet 
ir laisvasis pasaulis”. Paterson 
diecezijos, New Jersey valst. or
ganas “The Beacon” vas. 24 
įžanginiam plačiai nušvietė Lie
tuvos padėtį ir ta proga priminė 
kun. V. Dabušio žodžius apie 
Lietuvos bei kitų Baltijos kraš
tų pavergimą ir jų laisvės sie
kimą. (E)
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Trečiosios Saigono divizijos likučiai traukiasi Iš šiaurės fronto į pietus. Daug kareiviu metė 
ginklus ir pabėgo iš kovos lauko, nes iv vadai pirmi išskrido helikopteriais Į saugią užfrontę.

Du vyriausi šiaurinės apygardos karo vadai buvo pašalinti iš pareigy.

ŠIAURINIAME FRONTE SAIGONO
KAREIVIAI ATSIĖMĖ 3 MIESTUS
SAIGONAS. — šeštadienio Pietų Vietnamo daliniai, perkelti 

JAV marinų helikopteriais, po sunkių kovų atsiėmė iš komunistų 
tris miestus tarp Hue ir Quang Tri. Helicoptęriai perkėlė 1,000 
vietnamiečių, o kiti 500 pasistūmėjo pirmyn žeįnės keliu. Kovose, 
Į kurias stipriai įsijungė aviacija ir karo laivai, žuvo 248 priešo 
kareiviai. Centriniame fronte komunistai pirjną kart puolė di-

i desnėm, jėgom Kontum. miestą. Atakai vadovafea42 sovietų sun- 
kiųjų'tanku, tačiau miesto gynėjai ir helikopteriai 10 tankų su
naikino.

An Loc miesto gynėjai, ne
žiūrint priešo artilerijos ir pės
tininkų puolimo dar laikosi ap
suptame mieste, kuris visą tieki
mą gauna tik oro keliu. Miestas 
apsuptas jau nuo balandžio 7 d.

Priešo raketos nukrito ir Į Da 
Rangą, kur viena raketa užmu
šė aštuonis sužeistus vietnamie
čius ligoninėje. Aerodrome su
naikintas vienas JAV lėktuvas 
ir trys pastatai. Raketomis bu
vo apšaudytas ir Kambodijos 
Phnom Penh miestas.

Visuose frontuose komunistų 
atakos pradedamos, kada debe
sys ir lietus sustabdo aviacijos 
paramą. Mūšyje dėl An Loco 
heroišką vaidmenį atlieka Ame
rikos transporto eskadrilės, ku
rios kasdien po kelis kart skren
da su maistu ir amunicija mies
to gynėjams. Komunistai tuos 
lėktuvus apšaudo ir jie grįžta Į 
savo bazes pilni skylių.

Minoms užblokavus š. Vietna
mo uostus sovietų laivai gali 
bandyti iškrauti savo krovinius 
pietiniuose Kinijos uostuose, iš 
kur karinė medžiaga bus gabe
nama į š. Vietnamą žemės ke
liais. šitokiu būdu būtų sunkiau 
pristatyti didesnius kiekius ga
zolino.

Amerikoje praėjusį savaitgalį 
daug kur įvyko komunistų su
agituotų ilgaplaukių jaunuolių 
protesto demonstracijos. Daug 
kur buvo smurto veiksmų ir po
licija suėmė šimtus triukšma
darių .

CLEVELANDAS. — Du jau
nuoliai pavogė Michigan© aero
drome nedidelį lėktuvą ir išskri
do. Po kiek laiko jie radijo ban
gomis paprašė pagalbos, nes jie 
nemoką nusileisti. Cleveland© 
kitas lakūnas pakilo ir pagal jo 
nurodymus jaunuoliai laimingai 
nusileido tarptautiniame aero- 
me, kuris 40 min. buvo uždary
tas. Iš lėktuvo “lakūnai” pate
ko tiesiai į policijos mašiną.

Baltijos atstovai 
valst. departamente

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
diplomatiniai atstovai JAV-se 
1972 m. gegužės 3 d. buvo pri
imti Valstybės Sekretoriaus pa
vaduotojo Richard T. Davies.

Apsilankymo pageidauta ry
šium su Prezidento būsima ke
lione į Maskvą. Apsvarstyti Bal
tijos tautoms rūpestį kelią klau
simai. (E)

Komunistai niršo
“L’Unita”, Italijos komunis

tų partijos dienraštis kovo 29 
laidoje niršo, kad Italijos vals
tybinė televizija 25 proc. žinių 
skyrė iškelti katalikų perse
kiojimui Lietuvoje.

“Avanti”, Italijos socialistų 
partijos dienraštis kovo 28 d. 
šalia žinios apie Sovietijos žy
dus, plačiai paminėjo 17,000 Lie
tuvos katalikų protestą 
nevui ir J. Tautų gen. 
riui K. Waldheimui.

L. Brež- 
sekreto-

(E)

ČIKAGA. — šiandien Čika
gos miesto meras Daley švenčia 
70 metų sukaktį. Jis pareiškė 
korespondentams, kad jis daug 
gimnasitkuojasi savo namo rū
syje. Paklaustas laikraštininkų 
ar jis turės šia proga balių, Da
ley paklausė: “Ar jūs jį suor
ganizuosite?”. Jam pareiškus, 
kad korespondentai yra jo ge
riausi draugai, vienas reporte
ris apsimetė apalpęs. Visi žino, 
kad meras nemėgsta spaudos 
žmonių.

ČIKAGA. — Miesto mokytojų 
unija vėl grasina streiku nuo ge
gužės 25 d. Jie protestuoja prieš 
mokslo metu sutrumpinimą dėl 
lėšų stokos.

Smerkia genocidą
“San Francisco Examiner” 

bal. 2 d. įdėjo latvio dr. A. V. 
Berkis, istorijos dėstytojo (Lon
gwood College, Va.) laišką apie 
rusų vykdomą genocidą Baltijos 
valstybėse. Autorius prašo: ne 
tik Baltijos kraštų kilmės gy
ventojai, bet ir kiti amerikie
čiai turi smerkti kolonializmą bei 
genocidą Baltijos valstybėse. Jie 
taip pat turėtų talkininkauti vi
ce prezidentui Agnew, šiam ke
liant žinių pranešėjų dviveidiš
kumą bei ju žalingus veiksmus.

* (E)

Atidengė klastą
“La Manana”, Montevideo, 

Urugvajuje, dienraštis š. m. ba
landžio 14 d. įdėjo C. Verax (K. 
Čibiro) laišką. Autorius rašo,____ c_______  _______
apie paspartėjusio rusinimo , talikų Mokslo Akademiją, New 
vyksmą Baltijos valstybėse. Nu-(Yorke iškilmingai minėjusią 50 
rodo į istorijos vadovėlius Lie- m. veiklos sukaktį. Dr. Valiū- 
tuvoje — šiuose Rusija pristato- nas vseikinime pažymėjo: “Lie- 
ma kaip Lietuvos išgelbėtoja... tuvos Katalikų Mokslo Akademi- 
Esą, lietuviai Rusijai turį būti jos įnašas į Lietuvos kultūros 
dėkingi per amžius... (E) lobyną yra žymus ir reikšmin-

---- ------- gas. Jos rėmuose išaugo visa
LONDONAS, -t- Buvęs britų eilė mūsų mokslininkų ir kū- 

darbiečių partijos vicepirminin- rėjų. "Ypatingai atžymėtina da- 
kas, pasitraukęs iš tos vietos dėl. bartinė Akademijos plati ir sėk- 
nesutarimų Europos rinkos klau- minga mokslinė veikla už pa
rimu, Roy* Jenkins, buvo apdo- vergtos tėvynės ribų.
vanotas Aacheon, V. Vokieti
jos miesto, premija — Karolio bei gausūs mokslinių darbų lei- 
Didžiojo medaliu ir 5,000 mar-! diniai yra nepamainomas įnašas 
kių už jo pastangas suvienyti 
Europą.

Ohio valstijos gubernatorius John 
Gilligan jau seniai į demokratę pre
zidentus siūlo sen. Edmund Muskie.

Daugiau suėmimų 
tardymų, kratų

Kalifornijoje, San Dievo mies
te leidžiamas ’’The San Diego 
Union” š. m. balandžio 2 d. 
įdėjo Alan Pean (Copley News 
Service) informaciją iš Vienos 
apie Kremliaus pastangas smog
ti savo piliečiams — ne rusams. 
Esą, pagal tą šaltinį, sovietų 
slaptoji policija įsakiusi sužlug
dyti politinę opoziciją trijose 
Baltijos respublikose — Lietu
voje. Latvijoje ir Estijoje ir — 
Ukrainoje. Buvę laukiama ma- 

Siam pa»itrauku« ii pirminių rinki- Simų suėmimų. Daugiausia jų 
mų, gubernatorius nežino ar jam da-.įvykę Ukrainoje ir Lietuvoje.

Humphrey šalia suėmimų dar išryškėjusi ir

VICEPREZIDENTAS AGNEW ATVYKO 
PERDUOTI OKINAVOS SALOS

TOKIJO. — šiandien Amerika perduoda Japonijai Okinavos 
salą ir kelias kitas mažesnes salas, kurias Amerika valdė nuo II-jo 
Pasaulinio kard pabaigos. Viceprezidentas Agnew atvyko keturių 
dienų vizitui ir oficialiai perduos salą japonų vyriausybei. Jis su
sitiko su premjeru Šato, kitais vyriąusybės nariais ir pietavo su 
imperatoriaus Hirohito šeima. Kairieji socialistai sukėlė gatvėse 
demonstracijas prieš viceprezidento Agnew vizitą ir prieš Okina
vos sugrąžinimo sąlygas. Susirėmimuose su policija buvo daug 
sužeistų, apie 100 suimtų.

Prašo užtarti 
Maskvos profesorių

TEL AVIVAS. — Keli Izrae
lio universiteto profesiai N. Y. 
Times kreipiasi atviru laišku į 
Amerikos ir viso pasaulio moks
lo žmones, prašydami užtarti So
vietų Sąjungoje gyvenantį che
miką Veniamin Levich. Jis pa
reiškė norą išvažiuoti į Izraelį, 
kur jam buvo Tel Avivo uni
versitete pasiūlyta chemijos 
profesoriaus vieta.

Maskvos universitetas, suži
nojęs apie profesoriaus norą iš-, 
važiuoti, tuoj jį atleido iš dar
bo, o balandžio 11 d. jis buvo pa
šalintas ir iš Mokslų Akademi
jos Elektrochemijos instituto ve
dėjo vietos. Jo du sūnūs, vienas 
inžinierius, kitas — fizikas irgi 
buvo atleisti iš darbų.

Profesoriui Levich neduoda
mos vizos išvažiuoti, neduodamas 
reikalingas pažymėjimas -apie 
charakterį. Izraelio profesoriaf 
ragina mokslo žinonės spausti 
sovietų valdžią, kad ji leistų 
mokslininkui išvykti ir tęsti sa
vo mokslo darbus, kur jam pa
tinka, nevaržant jo karjeros.

Sveikino L. K. M. A
Vliko Pirmininkas dr. J. K. 

Valiūnas š. m. balandžio 30 d. 
raštu pasveikino Lietuvos Ka-

Jos periodiški suvažiavimai

į mūsų kultūros klestėjimą. Lin
kiu Akademijai ir toliau telkti 
pajėgiausius mūsų mokslininkus 
ir sėkmingai krauti kultūrinius 
lobius šviesesnei Lietuvos atei
čiai” (E)

115

Okinavos sutartyje numatoma 
ir toliau laikyti Amerikos ba
zes tomis pačiomis sąlygomis, 
kaip jos laikomos pačioje Japo
nijoje. Okinava yra svarbi stra
teginė sala, kurioje šiuo metu 
yra 45,000 Amerikos kareivių. 
Saloje bazę turi III-ji marinų 
divizija, kuri nuolat treniruoja
si salos kalnuose. Ji gali per 48 
vai. išvykti į bet kurį Azijos 
frontą. Okinavoje yra ir 313 
aviacijos divizija.

Pagal pasirašytą sutartį Ame
rika turi tartis su Japonija prieš 
siųsdama iš Japonijos teritorijos 
savo kareivius į karo veiksmus. 
Tas iki šiol lietė tik karines jė
gas Japonijos bazėse, o nuo pir
madienio lies ir Okinavoje sto
vinčius karinius dalinius.

Amerikiečių bazėse dirba apie 
50,000 Okinavos darbininkų. Jie 
praeityje dažnai streikuodavo. 
Mažinant karines bazes, mažės 
ir japonų darbininkų skaičius. 
Streikus ir kitus protestus atei
tyje tvarkys jau pati japonų vy- 
riausybe. - L

Vokiečių spaudoje
Eltoje gautos vak. Europos 

spaudos iškarpos liudija: apie 
17.000 Lietuvos katalikų skun
dą - protestą š. m. kovo mėn. 
paskutinėmis dienomis rašė ne
paprastai daug laikraščių Fed. 
Vokietijoje, Austrijoje, Šveica
rijoje, Prancūzijoje ir kt. kraš
tuose. Iš žemiau pateikto vo
kiečių spaudos, apie skundą ra
šiusios, sąrašo matyti, kad apie 
Lietuvos katalikų sunkią padėtį, 
jų šauksmą bei skundą dienraš
čiai rašė visoje Vokietijoje, šiau
rinėmis sritimis pradedant ir 
miesteliais Alpėse baigiant.

Iškarpos spaudos Wuettem- 
bergo ir Bavarijos kraštuose 
taip pat liudija dėmesį lietuvių 
skundui. Abu Stuttgarto dien
raščiai kovo 29 dt. skelbė pla
čias informacijas, pabrėždami— 
“Sovietų Sąjungoje nėra jokios 
religinės laisvės” (Stuttgarter 
Nachrichten) ar “Lietuvių kata
likai skundžiasi“ (Stuttg. Zeit- 
ung). Pirmasis jų pasinaudojo 
jau mums žinomu “The Los An
geles Times” Murray Seeger 
pranešimu. Apie skundą žinias 
skelbė “Augsburger Allgemei- 
ne”, “Schwaeb. Zeitung” (Leut- 
kirch m.) ir kt. švabų spauda.

Pagrindinis Muencheno dien
raštis “Sueddeutsche Zeitung” 
įdėjo iš Maskvos gautą AP agen
tūros žinią, šalia kitų Bavari
jos laikraščių, “Tegernseer Zei
tung” per tris skiltis įdėjo jau 
minėtą M. Seeger informaciją iš 
Maskvos.

Vak. Berlyno “Tagesspiegel” 
ir kiti Berlyno dienraščiai skel
bė vokiečių ar prancūzų agentū
rų žinias apie skundą. (E) 

policijos tardymų bei kratų pri
vačiuose butuose banga. Tai liu
dija L. Brežnevas esąs Susi
rūpinęs ne rusų tautybių tarpe 
plintančia pasipriešinimo reži
mui. nacionalizmo banga. (E)
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Naujas LJ.S Inkaro Tarybos pirmininkas 
jūrų psktn. budys Linas Jurčys.

’ >etuvių Jūrų Skautijos, Bal-1 
tijęs Jūros Tuntas jaučia dide
lę garbę, kad jos gretose išau
gęs, visus skautiškus patyrimo, 
laipsnius perėjęs ir iš jūrų 
skauto jaunio pasiekęs j. psktn, 
laipsnio, budys Linas Jurčys se
kančiai kadencijai tapo išrink
tas LJS-jos Tarybos naujuoju 
pirrn’njnku, kas jau buvo pa
skelbta praeitame šių žinių kam
pelyje.

Brolis L. Jurčys gimė 1942 me
tais Lietuvoje. Dėl užplūstan
čiu raudonųjų rusų armijų su tė- 

/vais dar mažam būnant jam te
ko apleisti tėviškę ir vėliau at
sidurti Amerikoje. Patekęs Į 
Čikagą, baigė gimnaziją, o 1965 
metais baigė ir Illinojaus Uni
versitetą Urbano j e, kur studi
javo politinius mokslus. Užbai- 

' gęs universitetą, savanoriškai 
jstojo j Taikos Korpusą ir dve- 

; jvjs metus ištarnavo Indijoje, 
Bombėjaus mieste. Grįžęs iš 
Taikos Korpuso, gavo Įtakingą 

t tarnybą Civil Service Commis- 
• sion, Čikagoje, kur ir dabar dir

ba. '
Iš mažens priklausydamas lie

tuvių jūrų skautijai, brolis L. 
Jurčys pamėgo laivus, yra ge
ras buriuotojas ir atliko visą 
eilę -tolimų jūrinių kelionių.

Ypatingai jo vardas išgarsėjo 
1963 m. vasarą, kuomet jis su

Kas mes esame, kas mus skiria ir 
ko mes siekiame

Sudarius naują Lietuvių Jū
rų Skautijos Inkaro Tarybą, jau
čiasi pareiga pateikti mūsų lie
tuviškajai visuomenei visų da
bartinės L. J. S-jos Vadovų bei 
narių pažiūras bei nuomones dėl 
savarankiško jūrinio skautavi- 
mo tęstinumo principų.

Tas yra ypač svarbu dabar, nes 
yra gaunami paklausimai ir pa
siteiravimai, kodėl viena dalis 
Lietuvių Jūrų Skautijos vado
vų ir padalinių, kurie maždaug 
prieš 8 metus buvo išstoję ir 
išėję iš Lietuvos. Skautų S-gos,

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, Kuriam rūpi gimtinio krašto laisve ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
į Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
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I besikeičianti komunizmą. 158 psl.. kaipą 3 dol. ,
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išryškejes nešikeiėiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 psl.. $4.00

CIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU RĄVEąGTCifl LIETUVOJ. | 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 1 

I KlaiP^nje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias . 
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savo vienminčiu, dabartiniu j. 
pskt., budžiu Julium Butku, at
liko istorinę ilgą jūrinę kelionę 
su buriniu laivu “Ūdra”, su ku
ria iš Čikagos išilgai Michigan© 
ežerą, toliau Huron© ežeru, Erie 
ežeru, iš ten Erie Kanalu ir Hud- 
sono upe, per New-Yorką, At
lanto vandenyno pakraščiais pa
siekė net Bostoną. Toje kelio
nėje buvo nuplaukta virš 2,000 
mylių ir ji užtruko 9 savaites, 
aplankant Detroito, Klevelando, 
Toronto, -New Yorko, Bostono 
ir kt. mažesniu vietovių lietu
vius. Ši kelionė buvo savo lai
ku plačiai aprašyta ne tik lie
tuviškoje, bet ir amerikoniško
je-bei kanadiškoje spaudoje, o 
LJS-jos Inkaro Taryba išimties 
kelib apdovanojo abu aukščiau
siu ordenu.

Būdamas tylus, kantrus ir už
sigrūdinęs bei patyręs jūrų 
skautijos vadovas, jis yra mė
giamas visų jo draugų, o sukū
ręs lietuvišką šeimą, nenubiro 
iš lietuviškos veiklos, kaip pa
darė daugelis mūsų jaunųjų, 
mokslus pabaigę.

Lietuvių Jūrų Skautija di
džiuojasi dabartiniu savo jaunu 
Tarybos Pirmininku ir visi mū
sų yadovai-ės bei nariai linki 
Jam .sėkmės tose nelengvose pa
reigose.

Baltijos Jūros Tuntas

Naujas Lietuvių Jūrų Skautijos Inkaro Tarybos 
Pirmininkas, j. psk. budys Jurčys.

Foto v. v. b. V. Kubilo

neseniai apsisprendė Įsijungti at
gal Į LSŠ-gą, o kita dalis, išti
kima savarankiškos jūrų skau- 
tavimo veiklos principams ir ne
norėdama atsisakyti tų teisių, 
kurių siekė jau prieš 8-9 metus 
ir kuriomis naudojosi išsijun
gus iš “broliškos LSS-gos glo
bos”, verčiau pasirinko savysto- 
vios veiklos kelią, o ne Įsijun
gimą į tokių “brolių” ir “sesių” 
tarpą, kurie Į jūrinį skautavimą 
žiūri su pažeminančiu mus jaus
mu.

Taip pat lietuvių jūrų skau-

tams švenčiant šiemet 50-ties 
metų veiklos sukaktį, daug kam 
kyla ne tik tas klausimas, kas 
Liet. Jūrų S-ją jungia su Liet. 
Skautų S-ga, bet ypatingai knie
ti žinoti, kas mus šiandien ski
ria, kokie yra pažiūrų, nuomo
nių ir veiklos skirtumai ir kokie 
yra tie pagrindiniai nesutarimo 
punktai. Kadangi ši tema yra be 
galo plati, todėl savaime supran
tama, jog negalima bus leistis 
į Smulkmenas, tačiau pačioje 
pradžioje yra reikalinga pateik
ti minčių apie savarankaus jū
rinio skautavimo esmę, turinį, 
idėją ir formas. Dalis minčių 
yra paimta iš j. vyr. skt. dr. K. 
Anglinsko savo laiku paskelbto 
straipsnio “Lietuviškojo Jūrinio 
Skautavimo Samprata”, o ki
ta dalis yra išreikšta kaip dabar
tinės LJS-jos Inkaro Tarybos pa
žiūra į šį klausimą.

Jūrinio skautavimo esmė:
Lietuviškasis jūrinis skauta- 

vimas savyje apjungia du pa
grindinius elementus — Skautiš
kąją ideologiją ir Lietuvos jū
rinę idėją.

Daug aiškinti apie pirmąją 
dalį netenka, nes. yra visiems 
žinoma, kad skautavimas yra 
jaunimo auklėjimo sąjūdis, ku
ris tvirtai laikosi skautiškosios 
pasaulėžvalgos ir kurios pagrin
dai yra skautų šūkis, įžodis ir 
Įstatai. Kadangi gyvename ypa
tingose sąlygose kaip išeiviai, 
prie šios skautiškos ideologijos 
yra pastiprintai įjungta Tėvynės 
pažinimo ir lietuviškumo išlai
kymo sąvoka, ko pasėkoje šalia 
tarptautinio skautavimo, visi 
džiaugiamės savo Lietuvišku 
skautavimu. šioje srityje nėra 
jokių nuomonių skirtumo tarp 
Liet. Skautų S-gos ir Liet. Jū
rų Skautijos.

Antrasis lietuviškos jūrinio 
skautavimo elementas — Lietu
vos jūrinė idėja — iškelia kai 
kurių pažiūrų skirtumų tarpe 
Liet. Jūrų S-gos ir Liet. Skautų 
S-gos vadovų bei narių.

Kas yra ši — Lietuvos jūrinė 
idėja — ir kokia yra jos esmė 
bei turinys? Pagal j. vyr. sktn. 
Dr. K. Aglinską: — Lietuvos 
jūrinę idėją Liet. Jūrų S-ja at
stovauja savo sąmoningu ir nuo
latiniu budėjimu bei pastango
mis, kad Lietuva visada būtų jū
rinė tauta ir valstybė. Jūrų 
Skautija žadina lietuvių tautos 
j Orinę sąmonę, žadina meilę ir 
pomėgį savajai jūrai ir Baltijos 
jūros gintarinei pakrantei. To
dėl ir jūrų skautų įžodžiai yra 
kiek skirtingesni, nes juose pa
brėžiama ištikimybė ne tik skau- 

I tiškająi ideologijai ar tėvynei, 
I bet ir Lietuvos jūrinei idėjai, 
i Tačiau <nei komercinė laivyba 
nei jūrininkystė kaip profesija, 
n:ra Inet. Jūrų S-jos tiklas, kaip 
dažnokai mėgsta dėl šio punkto 
pasišaipyti mūsų broliai vadovai 
iš Liet. Skautų S-gos. Laivai ir 
jūrinis sportas yra tik priemo- 

į nė mūsų tikslui pasiekti. Pats 
skautybės įkūrėjas lordas Ba
den Powell savo raštuose šitaip 
atsiliepia apie jūrinį skautavi
mą: “Jūrinis skautavimas iškė
lė įvairias savybes, kurių joks 
apmokymas žemyne negalėjo 
išugdyti iki to paties laipsnio”.

Liet. Jūrų Skautija siekia, kad

Lietuva būtų ne kontinentinė, 
bet j ūrinė valstybė ir tai atlieka 
įvairiais būdais:

1. Jūrų skautų įsisąmoninimu 
apie milžinišką jūros reikšmę 
tautai ir valstybei.

2. Tautinėje ir tarptautinėje 
plotmėje lietuviai jūrų skautai 
reprezentuojau Lietuvą kaip jū
rinę valstybę.

3. Visur ir visada jūrų skau
tai su savo uniformom, jūriniais 
ženklais, laipsniais,. vėliavomis, 
vimpilais ir kitais jūriniais sim
boliais, o taip pat papročiais, jū
rinėm kelionėn^ pasirodymais ir 
kt. savo veikla, palaiko ir ža
dina lietuvių tarpe jūrinę sąmo
nę, kad kiekvienas lietuvis išlai
kytų šią mintį, jog lietuviai yra 
ir jūrinė tauta. r

Iš viso, kas ankščiau trumpai 
pasakyta, gaunasi savaime aiški 
išvada, jog Liet. Jūrų Skautijos 
veikloj kiekvienas(a) jūrų skau
tas (ė), jau nekalbant apie že
mesnius ar aukštesnius vado
vus (es), norėdamas (.(a) save 
tinkamai reprezentuoti Lietuvos 
jūrinės idėjos skelbime, priva
lo būti gerai paruoštas (a) ne 
tik skautavimo srityje, privalo 
turėti užtenkamai: žinių ne tik 
jūrinėje srityje, bet ypač turi 
būti gerai paruoštas (a) lietu
viško jūrinio skautavimo tiksluo
se.-

Šalia to kad kiekvienas jūrų 
skautas (ė) turi mokėti plaukti 
irkluoti, buriuoti, nardyti, gel
bėti skęstančius, suteikti pirmą 
pagalbą ir t. t., lietuviai jūrų 
skautai (ės) turi būti lietuviško
jo pajūrio gynėjai ir jūrinės 
Lietuvos ambasadoriai. Pažinus 
jūrą, jos pavojus, savybes ir 
žavesį, stengiasi jūrą, laivus ir 
bangas pamilti ir suprasti jos 
milžinišką reikšmę mūsų tau
tai. Tą jūros meilę ir jūrinę idė
ją Liet. Jūrų S-ja skleidžia sa
vo šeimos, draugų ir visuomenės 
tarpe, nes skleisdami Lietuvos, 
kaip jūrinės valstybės idėją, at
liekame savo pareigą tėvynei.

Todėl jūrinis lietuviškas skau
tavimas yra idėjinis sąjūdis, o 
ne siaura skautiška specialybė, 
su kuo, labai gaila, nesutinka 
kai kurie dabartiniais laikais va
dovaujantys Liet. Skautų S-gai 
asmenys.

Dabartiniai Lietuvių Skautijos 
tiki, kad plati ir skaitlinga jū
rų skautų šaka, turinti didelį pa
sekėjų skaičių, turinti patyrusių 
jūrų skautininkų (.ių) kadrą, sa
vitas jūrines uniformas, ženk
lus, patyrimo laipsnius, skirtin
gus Įžodžius, skirtingus tikslus, 
ilgametes — per 50 metų — 
sukurtas tradicijas ir papročius, 
būtų Liet. Skautų S-goje trak
tuojama kaip skautų siuvėjų, 
dviratininkų plaštakių ar var
lių gaudytojų siaura specialybė.

Todėl jei lietuviška skautavi
mo ideologija, jos principines 
formos lietuvybės palaikymo ir 
lietuviško jaunimo auklėjimo 
dvasia mus jungia, tai iš kitos 
pusės dabartinių, daugiausiai se
nųjų, Liet. Skautų S-gos vado
vų nekeičiamas nusistatymas ir 
pažiūra Į lietuvišką jūrinį skau
tavimą, kaip Į siaūrą lietuvių 
skautų brolijos ar seserijos 
skautų specialybę — mus skiria.

Esant šiam pagrindiniam pa
žiūrų skirtumui, iš viso to iš-

,pluakia ir tolimesni skirtumai:
1. Jei šiandieną IJet. Skautų 

Sąjungoje veikia 3 šakos — I. 
J iet. Skautų Brolija, II. Liet. 
Skaučių Seserija ir III. Liet. 
Skautai Akademikai, tai pagrin
dinis Liet. Jūrų Skautijos va-

j dovų ir narių tikslas yra, kad 
iLiet. Skautų S-goje būtų leista 
įveikti ir IV-tai šakai — Lietu- 
’ vių Jūrų Skautijai.
I

2. Leidus veikti IV-tajai ša
kai, liet, jūrų skautijos nariai

; patys išsirenka savo valdom uo- 
Į sius organus, bet jie neturi bū- 
įti primetami paskiriant juos iš 
! Liet. Skautų S-gos vadovybės 
i pusės.
i

3. Liet. Jūrų Skautijai turi 
būti leista patiems tvarkytis sa
vo šakoje, kas liečia vidaus san-

j tvarką, turtą, paskyrimus, pri
statymus pakėlimams bei apdo
vanojimas ir t. t., nesikišant že
myno skautų vadovams ir vadu
kams, kurie jūrinio skautavimo 
dvasios nesupratę, nieko bendro 
su liet, jūriniu skautavimu ne
turėję ir tik iš aukščiau jūrų 
skautų veikloje viršininkais pa
skirti, dažnai iš asmeninių už
mačių ir jausmų išeinančiais po
tvarkiais bei įsakymais Liet. 
Jūrų S-jos veiklą imdavosi tvar
kyti.

4. Kas norėtų sutikti Įsijung
ti į tokią Sąjungą, kur vadina
mos “subordinacijos” — aklo 
paklusnumo, “drausmės” ir kt. 
vardu, išrinktieji ar paskirtieji 
jūrų skautų vadovai (ės), ku
rie (ios) gina jūrų skautų tei
ses be pagrindo, kaip yra buvę 
praeityje įvairiais viešais pa
peikimais būtų smerkiami, at- 
leidinėjami iš pareigų, suspen
duojami, tampomi po garbės 
teismus, mėtomi iš Liet. Skautų 
S-gos ir kt. neskautiškomis prie
monėmis iš jūrinės skautiškos 
veiklos išjungiami.

Todėl Lietuvių Jūrų Skautijo- 
je pasilikę ankstyvesnieji va
dovai, (ės) ir nariai negali pripa
žinti ir nepalaiko mūsų buv. kai 
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payable as a bonus at '" 
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all older Bonds.

Buy UJS. Savings Boods.
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retirement just what you want. 
it to be.

Most people look toward 
retirement as a time, of relaxation 
and enjoyment. ĄnĮ it can be 
if ycHi prepare for it. But if you 
don’t,, it can be a time of worry 
and discontentment. A time when 
you.can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

"VVellj there’s no better time 
to think about retirement than 
now, while you’re working.

One easy way to save on a 
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UB. Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where 
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Now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, 5M % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

Take stock in America.
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kurių vadovų paskubomis pada
ryto vienašališko, neapgalvoto 
susitarimo su Liet. SkautųS-gos 
vadovybe, kur jūrų skautų ša
kos, jos vadovų ir narių teisių 
neapsaugoja nuo aukščiau pa
minėtų reiškinių pasikartojimų 
ir kurio vykdymas yra patikėtas 
grynai Liet. Skautų S-gos vado
vybės malonei. Kaip vyksta “įsi
jungimo” įsipareigojimų įgyven
dinimas, rodo jau ir pati prak
tika, kokiu būdu buvo “įjungti” 
į Liet. Skautų S-gą kai kurie 
buvę mūsų Liet. Jūrų S-jos vie
netai ir vadovai (ės), štai Chi- 
cagoje gražiai veikęs Liet. Jū
rų S-jos “Juodkrantės” Jūrų 
Skaučių Tuntas, prieš pat “Įsi
jungimą” dar persitvarkęs — iš
sirinkęs naują savo tunto vado
vybę bei pasikvietęs iš plačiai 
žinomų mūsų asmenybių globė
jus, “su džiaugsmu įsijungė” į 
Liet. Skautų S-gą, ko pasėkoje 
jų vienetas tapo išformuotas, na
rės išmėtytos po įvairius kitus 
vienetus, o pačios vadovės, be 
jokių teisių, paliktos už Liet. 
Skautų S-gos durų.

Liet. Jūrų S-jos buvę vadovai 
(ės) ir nariai (ės) yra kviečia
mi (os) “Įsijungti” individuali
ne forma, kuri paties Liet. Skau
tų S-gos Tarybos pirmininko 
viename jo aplinkraštyje yra se
kančiai apibudinta: “Nebuvo 
nustatyta speciali tvarka grįž
tantiems, kaip nėra nustatytos 
tvarkos iš viso kur nubirėju- 
siems, nuklydusiems, neatsilie
pusiems, o paskui iš kur nors 
atsiradusiems skautininkams 
(ėms) ir kitiems LSS nariams, 
(ėms)...” kad jie: “a) surašo an-i 
kietėlę kur užsiregistruoti, b) 
sumoka LSS nario mokestį” 
Nors iš paviršiaus ir labai pa. 
prastai bei nekaltai atrodo tas- 
priėmimas, bet Liet. Jūrų S-jojeį 
likę vadovai (ės) ir nariai (ės) 
šį pažeminimą ir beteisę padėtį 
pramatė iš anksto, todėl nebuvo 
ir nėra suinteresuoti ’grįžti į 
Liet. Skautų S-gą “nubyrėjusių, 
nuklydusių ar neatsiliepusių”

NAUJIENOS
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teisinus, nes dabartinių 'Liet. 
Skautų S-gos vadovų pažiūras 
į Liet. Jūrų Skautiją yra per ge
rai žinomos.

Todėl ir toliau Liet. Jūrų Skau
tijos naujoji vadovybė, kurią 
kaip.tik daugiau sudaro jaunoji 
karta, yra ne tik pasiryžusi tęs
ti savarankišką Liet. Jūrų S-jos 
veiklą, bet taip pat turi ganėti
nai laiko palaukti, kol Liet. Skau
tų. S-gos vadovybėje pasikeis pa
grindinė nuomonė, kad Lietuvių 
Jūrų skautija nėra bet kokia vie
na iš siaurų skautiškų specialy
bių, bet yra senas, platus ir nu
sistovėjęs idėjinis sąjūdis, sa
vo struktūra ir apimtimi pilnai 
priaugęs IV-os šakos padėčiai 
Lietuvių Skautų S-goje.

Tik suteikus Liet. Jūrų Skau
tijai atskiros šakos teises Liet. 
Skautų S-goje, tik pripažįstant 
teisę rinkti savo vadovybę ir 
tik pripažįstant teisę savo šako
je patiems tvarkytis, gali būti 
kalba apie pilną ir visišką įsi
jungimą.

Tik tada Jūrų Skautija suda
rys Liet. Skautų S-goje viena
lytę skautišką šeimą, tik tada pa
sibaigs ir visi iš to klausimo iš
kylantys ginčai, neapykantos, 
skaidymasis ir nesutarimai, ku
rie net per 50 metų Liet. Skautų 
Sąjungoje tęsėsi. Mūsų įsitiki
nimu, tam visam užbaigti labai 
nedaug tereikia.— tik geros ir 
sveikos tikrai skautiškos min
ties ir valios iš Liet. S-gos va
dovybės pusės.

Baigiant norisi pažymėti, kad 
Liet. Jūrų Skautijoje, išėjus vi
sai eilei vyresnio amžiaus vado
vų, kaip tik jaunesnioji kartą 
liko ir . perėmė visą pagrindinį 
vadovavimą ir gerai supranta, 

■yra įsisąmoninę, kas mes esa
me, kas mus skiria ir kb mes sie
kiame. LJS Inkaro Taryba

Pastaba: Tęsinys apie gelž
betoninių laivų statybą pasiro
dys sekančiame numeryje.



KAZIMIERAS BALTRUKONtS

ŽURNALISTŲ SĄJUNGĄ DEGA
Feljetonas

(Tęsinys)
— Negali visi visko žinoti. 

Kai ko galima ir iš tavęs moky
tis. Dažnas iš mūsų esame tam 
tikra prasme ir universitetas, ir 
studentas. Klystame visi. Pa
vyzdžiui, vienas, šiaip jau ga
bus ir plačiai žinomas žurna
listas, neabejotinai galįs būti 
vadinamas žurnalistu-elitu, apie 
kitą žurnalistą rašė: “...dr. X 
(pavardę išleidžiu. M. P.) komen 
tarus rašė ne dedukciniu, o in
dukciniu metodu. Atseit, ne iš 
pastebėtų įvykių ar reiškinį da
rydamas išvadas (“pasimoky- 
mus”), o atvirkščiai”... Neabe
joju, kad jis indukcijos ir deduk
cijos sąvokų nežinotų. Sąvokos 
susikeitė ir mąstyme atsirado 
disonansas. Tokiais ir panašiais 
disonansais sergame visi, kurie 
mąstome ir veikiame. Jeigu 
skundžiamasi, kad šiandien gy
venamo laikotarpio spauda in- 
doktrinuota, tai kaltę turėtų 
daugiausia prisiimti diplomais 
apsikaišę “tikrieji” žurnalistai. 
Mėgėjai žurnalistai ir žurnalis-

trinarinių auklių. Jų sąvokos 
yra lengviau suprantamos, idė
jos dvelkia šviežiu oru ir aky
se mato platesnius horizontus. 
Ne doktrinos gimdo gyvenimą, 
bet gyvenimas jas formuoja ir 
pagal reikalą jas koreguoja, pri
taikydamas laiko ritmui.

— Tai ko tu susičiaupęs tyli ? 
Sutriuškink į gabalus žurnalis
tų s-gos drumstėjus. Jie nori pa
sidaryti aristokratais.

— Naudingiau yra leisti 
drumstam vandeniui nusistovė
ti, ypač jei tas vanduo netekan
tis.

— Ką tu manai apie siūlymą 
žurnalistų s-gą pavadinti spau
dos bendradarbių, darbuotojų, 
mylėtojų ir rėmėjų draugija? 
Ar neįžiūrai, kad mėlinkraujai 
pasišovę užsibarikaduoti paten
tuotų žurnalistų s-goje, o kitus 
palikti draugijoje jų smalkėmis 
kvėpuoti ?

— Gali būti, gali būti. Pro
fesinės fanaberijos ligos baci
los turėtų atkreipti bakteriologo

Kartu su filmu ir televizijos aktoriumi Dick Van Dyke dažnai vai
dina ir kylanti žvaigždė, 10 metu Angela Powell.

Ar pareikalaus pavergtiem laisvės?
DETROIT, MICH. (S. Š.). Stefa Kaunelienė prieš pora 

savaičių ėmėsi iniciatyvos ir suorganizavo lietuviu gru
pę aplankyti monsinjorą Hubert A. Maino, St., Frances 
Cabrini bažnyčios pastorių ir painformuoti jį apie padėtį 
soviety okupuotoje Lietuvoje. Netrukus po to monsinjo
ras Maino parašė Detroito "Sunday News" (gegužės 7 d.) 
straipsnį: "Will Nixon urge freedom for captive nations? 
(Ar Niksonas pareikalaus laisvės pavergtoms tautoms?".

“Ar Niksono vizitas Maskvo-'kalnų nei jūrų, kurios larnau- 
je nukals permanentines (vi- tų kaip natūralinė apsauga, 
sam laiku) grandines lietu-, Lietu va randasi ant paties že- 
viams ir kitoms raudonųjų pa- mės tilto tarp rytų ir vakarų 
vergtom» tautoms?’’ klausia Šiaurės Europoje. Lietuviai 
populiarusis Detroito prelatas kentė nuo totorių invazijų ry- 
straipsnio įžangoje ir tęsia: jf *** '* ?"*?tuose ii’ patys buvo užtvara ger- 

Artėjantis prezidento pilgri- manų ekspansijai iŠ vakarų.

tai “gizeliniai”, išaugę daugiau 
iš aktualaus, gyvo, tekančio gy
venimo vandens, neturėjo dok-

Salk dėmesį. Pasikvietęs į tal
ką socialogus, psichologus ir ki
tus speciolistus, gal sugebėtų

patarti, kaip nuo tos ligos reik
tų gydyti.

— Gal visai sąjungos nerei-

— Būtų dar blogiau.
— Niekus kalbi, žmogus, ku

ris mąsto ir veikia pagal Dievo

mažas į Sovietijos sostinę įsi- 
gija visuotiną užgyriiną. Ma
loni perspektyva 
dvi didžiausias galybes 
riant išspręsti tarpusavius skir-'tus pasiektus laimėjimus eko- 
tingunius ir paskui bendrai nomjjos jr kultūros sritytse, au- 
siekti visuotino nusiginklavi-.(orjus. straipsnį baigia papasa- 
mo- .kodamas, kaip visa tai buvo

Taika, kaip dažnai sakoma,(nušluota, “kai nacių ir konni- 
yra teisingumo vaisius. Bet kol nistų gengsteriai padavė vieni 
flagrantiško žmogaus teisių kitiems savo kruvinas rankas 
patrempimo piktybinės dėmės 'pasirašydami nedorąjį 1939 me- 
pasiliks mūsų planetoje, tol tų paktą ir raudonajai armi- 
mes tik save apgaudinėsimeĮjaj įmaršavus Lietuva buvo in- 
manydami, kad konferencijos 
ir sutartys gali tą tikslą pasiek
ti. Nėra prasmės tvarstyti žaiz
dą, jei apačioje pasilieka pū
liuojantis užkrėtimas.

Painformavęs apie trumpą 
saulėtą laisvės dieną Lietuvai 

įsivaizduoti atkovojus savo nepriklauso- 
suta- jnybę ir per tuos 22 laisvės me-

• laikinai buvo išvyti, bet II Pa
sauliniam Karui baigiantis vėl 
sugrįžo...

Nuo to laiko sovietai nepa
liaudami tęsia žiaurią kultūri
nio ir etninio genocido kampa
niją. Jie bandė nuslopinti tur
tingą seniausią lietuvių kalbą, 
kuri nėra gimininga slavų kal- 
boms, bet kaip išvedama, yra 
kilusi iš ankstybųjų indo - eu
ropiečių versmių.

šimtai tūkstančių lietuvių 
buvo jėga perkelti į Sibirą ir 
kitas skurdžias Sovietijos sri
tis. o rusų valstiečiai buvo at
keliami į jų vietą ir apgyven
dinami Lietuvos derlingoje že
mėje. Rusai uždarė bažnyčias, 
įkalino kunigus ir uždraudė 
privačias arba viešas pamaldas.

Ar Prezidentas Niksonas už
stos Maekvoje tas pavergtas tau
tas? Ar gal pašluos tą reikalą 
po stalu ir tuo būdu galbūt tik 
sudrūtins grandinių varžtus pa
vergtosioms tautoms?...” ./. Pr.
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O T A SUSIVIENIJIMAS
vi L A LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dac 

giau kaip SEPTYNIUS MILljONTJS dolerių savo apdraus 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinė? 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis Čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi 
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

ŠIA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ h- draugiių na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
J metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AiMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

ketų?
— Sąjunga reikalinga. Labai 

gaila, kad šiais laikais profesio
nalai, į galingas organizacijas 
susibūrę, užmiršta tikrąjį pa
šaukimą. Daktarai, pavyzdžiui, 
turėdami didelį kapitalą, domi
nuoja politinėse viršūnėse ir 
kliudo išleisti tokius įstatymus, 
kurie būtų naudingi visuome
nei. Užuot žmonėms padėti, jie 
labai efektingai padeda sau. Dak
taro garbė suniekinta dėl jų pa
čių kaltės.

— Būtų gerai, kad pasaulį val
dytų filosofai ir teologai. Moder
nūs!

— Blogiausi politikai — filo
sofai politikai.

— Filosofai juk išminties re
prezentantai. Išmintis politiko
je reikalinga. Tu prieštarauji 
pataisau. Knygose ir gyvenime 
jos ieškai.

— Tave, mieloji, reikėtų dar 
į studentės suolą pasodinti.

— O, Viešpatie! Aš ir iš ta
vęs nespėju viską sugromuliuoti.

— Vieno asmens galvoje iš
minties kiaušinėlius deda vieni 
paukščiukai, kito galvoje kiti. 
Kai daugelio žmonių galvose iš
sirita išminties paukšteliai, vi
si jie savotiškai įdomūs. Kai tik 
vieną paukštelį matysi ir jo gies- 

į mės klausysi, tu džiaugsies. Ta
čiau nepažinsi ir nejausi kitų, 
kurie ir atrodyti gali gražiau, 
ir giedoti sugeba žaviau. Sutin
ki?

— Taip, taip. Bet kaip su fi
losofais ?

— Jie irgi paukščiukai. Viens 
už kitą Įvairesnis, įdomesnis. 
Tik jie turi tokią ydą, kurios 
paukščiukai neturi.

— Jeigu filosofai su ydomis, 
tai ką kalbėti apie kitus. Kas 
jų yda?

—‘ Bemaž kiekvienas jų gal
voja, kad tas, ką jis galvoja, yra 
tiesa. Jie paskęsta savo mąsty
mo doktrinose, iš jų neišsikaps- 
to, plūduriuoja savo išminties 
vandenėlyje ir garsiai šaukia, 
kviesdami tą vandenį gerti. Po
litikoje jie pridarytų daug ža
los, nes ji doktrinų nepakenčia.

— Tai gal teologai turėtų vai
ruoti politiką ir žurnalistika 

1 verstis ?

Jau išėjo seniai laukta

direktyvas, turėtų būti mažiau
siai klaidingas.

— Visa bėda, kad kiekvienas 
teologas Dievą savotiškai įsi
vaizduoja. Todėl žmonių išmin
čiai turi daug dievų, bet nė vieno 
tikro Dievo. Jis yra šalia žmo
gaus patirties, neįmontuotas į 
jokias doktrinas ir Į jokią žmo
gaus išmintį. Taikydamas savo 
“dievišką” sampratą praktiš
kam gyvenimui, teologas gali 
taip sujaukti realaus gyvenimo 
politiką, kad iš to būtų ne dar
nus gyvenimas, bet tikra velnia
va. Inkvizicijos prisiminimai 
apie tai aiškiai kalba.

— O ką tu manai apie žurna
listus ? Jie diplomuoti, turi pla
čią sampratą apie socialinį gy
venimą, daug skaito ir dar dau
giau rašo.. Jie būtų gal tinka
miausi politikai?

Retas profesionalas žurnalis
tas yra geras žurnalistas. Pa
pratęs atlyginimą gauti už pe
tito eilutę, jis pasidaro didelis 
plepalas. Straipsniai esti sieks
niniai, žodžių daug, bet minties 
mažai. Jis už žodžius gauna pi
nigą, bet iš skaitytojų vagia lai
ką. Skaitytojas perka periodi
nį leidinį, moka pinigus, bet daž
nai gauna už juos makulatūrą. 
Idėjinį stuburą retas iš jų turi 
pakankamai tvirtą. Jis mėgsta 
lankstytis prieš aukso veršį. Toks 
žmogus vadovauti netinka.

— Man rodos, kad minėto 
straipsnio autorius profesinės 
žurnalistų sąjungos pagrindinį 
uždavinį neblogai apibudina.

— Jis siūlo ultimatumą: arba 
profesinė žurnalistų s-ga, arba 
spaudos bendradarbių ir rėmė
jų draugija. Pirmojoj jam bū
tų uždavinys teisingai informuo
ti ir interpretuoti įvykius. Kas 
suteikia profesionalui žurnalis
tui teisingumo kredencialus in
terpretuoti įvykius ?! Kodėl 
spaudos laisvę kompetentingas 
ginti tik profesionalas? Kujtū- 
rinį ir politinį nuosmukį profe
sionalas žurnalistas gali ne su
mažinti, bet padidinti. Idėjos, 
naujovės dažniausiai kyla ne iš 
viršaus, bet iš apačios, ne iš 
žurnalistinio elito, bet iš ma
sės žmogaus, alsuojančio natū
raliu gyvenimu. Gyvenimo pul
są jautriausiai jaučia tas, kas 
nelaukia užmokesčio už petito 
eilutę, nesuvaržytas su leidėjo

Ar prezidentas Niksonas pa
reikalaus laisvės ir nepriklau
somybės Sovietų imperializmo 
pavergtoms aukoms — Veng
rijai, Čekoslovakijai, Balka
nų valstybėms, Lenkijai Lat
vijai, Estijai ir Lietuvai?”

Prisiminęs prieš keletą die
nų Detroite matytą patetišką 
lietuvių protesto demonstraci
ją prieš Lietuvos pavergimą ir 
persekiojimą ir Rusijos senas 
pastangas nuslopinti lietuvių 
tautinę sąmonę, inons. Maino
toliau rašo:

Lietuva, kaip ir jos kaimynė 
Lenkija, visuomet kentė dėl 
savo geografinės padėties fa
tališko trūkumo. Neturėdama

tatai daryti, žurnalisto profe
sija nėra daktaro profesija. Jis 
yra gyvenimo stebėtojas. Gali 
būti trumparegis, su ausų defek 
tais ir turėti mažiau proto, negu 
kas kitas. Sąjungoj gali tilpti 
ir profesionalai, ir mėgėjai.

Pabučiavo Jonas savo Aneliu- 
kę, ir nuėjo abu valgyti vakarie
nės. Vienas jautėsi žurnalistas, 
kad ir mėgėjas, kita — jo akci
jos inspiruoto ja.

(Pabaiga)

korporuota į Sovietų imperiją. 
Kai 1941 metais naciai išdavi- 
kingai atsisuko prieš savo ben
dro kriminalo partnerį, rusai

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .... .......  $3.00
Minkštais viršeliais tik ________ _________________  $2.00

Dr, A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ....... ......... ..........:.......   $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA I

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as- ! 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų, j 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. I 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. I 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- N 
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišoj Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena j 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano I 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos | 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir I 
jų kieta, ideologine veikla. ?

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- j 
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- į 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE Į
>--------------------------------------------------------------------------------------------- f

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

aspiracijomis ir žurnalistine kar
jera. Jis mano, kad žurnalistų 
s-ga galėsianti atstatyti “vie
nodą sąvokų aiškinimą”, žodžiai 
kvepia pretenzijomis į dogma
tizmą. O šis veda į kultūros ir 
politikos nuosmukį.

— Taip išeina, kad profesio
nalai žurnalistai negali preten
duoti į teisę būti tikrais gyve
nimo įvykių reprezentantais.

— Akis, ausis, jausmus ir pro
to turi visi žmonės. Ir jeigu kas 
jaučia galįs savo išgyvenimus iš
reikšti viešai, turi turėti teisę

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000, OR MORE,
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Blokados varžtai nebus atleisti
Daugelis manė, kad prezidentui Niksonui paskelbus

Nadas Rastenis yra ryškus 
pavyzdys, ko gali pasiekti ta
lentingas jaunuolis, kai sukon
centruoja visas jėgas tikslos be
siekdamas. Gimė jis smulkaus 
ūkio šeimoje 1891 m. Mokyklą 
telankė tik septynias savaites. 
Dvylikos metų neteko tėvo. Ūky
je teko tėvą vaduoti. Į Ameri
ką atvyko 1911 m. Dirbo įvairio
se vietose. Pirmo Didžiojo Ka
ro pabaigoje tarnavo kariuome
nėje. Kai buvo sužalotas, grį
žo ir norėjo studijuoti teisę, bet 
Bostono Veteranų Organizacijos 
vadovybė jam pasakė, kad jis 
negalįs to daryti, nes reiktų stu
dijuoti apie 15 metų. Jam labai j 
užsispyrus, pagaliau buvo pri
imtas. Rezultatai verti pasigė
rėjimo: per 4 metus ir 5 mėn. 
jis gavo teisininko diplomą. Ne
trukus priimtas į advokatų s-gą, 
o 1942 m. išrinktas į Marylan-

do Atstovų Rūmus keturiems
metams. Antrojo Pasaulinio ka^ 
ro metu Baltimorėje, mobiliza
cijos įstaigoje ėjo apeliacijos at
stovo pareigas. Besimokydamas 
advokatūros, dainavo “Gabijos” 
chore, vaidino koinp. M. Petraus
ko operetėse, režisavo operą 
“Eglę”, joje atlikdamas Ragu
čio rolę. Per “Eglės” pastatymą 
prasidėjo romansas su p. Julija 
Baltrukonyte, kuris baigėsi lai
minga santuoka 1927 metais. 
Žmona Julija nuoširdi lietuvė, 
veikli darbuotoja ir didelis įkvė
pimas vyro kūrybai.

Parašė daug eilėraščių. Įvai
riuose leidiniuose spausdino sa
vo kūrybą. Paminėtini ‘‘Trijų 
Rožių šventė” ir “Wari s Curse”, 
Į anglų kalbą išvertė Baranaus
ko “Anykščių šilelį” ir Donelai
čio “Metus”. Taip pat į anglų 
kalbą išvertė operą “Jūratė ir NADAS RASTENIS

Šiaurės Vietnamo uostų blokadą ir JAV karo laivams pa
dėjus minas septynių didesnių uostų vandenyse, bus at
šaukta ilgai ruošta prezidento Niksono kelionė Į Maskvą 
ir nebaigti pasitarimai kelioms svarbioms sutartims. To
kia nuomonė buvo klaidinga. Sovietų valdžia reikalauja 
“tuojau atšaukti Šiaurės Vietnamo uostų blokadą”, bet 
ji visai nesirengia atšaukti prezidento Niksono kelionės į 
Maskvą.

Brežnevas atsiuntė į Washingtoną sovietų prekybos 
ministrą Nikolajų Patoličevą, kad išaiškintų naujos pre
zidento Niksono politikos Vietname reikšmę ir užtikrin
tų prezidentui Niksonui, kad Maskvoje jis bus manda
giai priimtas. Patoličevą į Baltuosius Rūmus lydėjo so
vietų ambasadorius Washingtone Dobryninas. Paaiškėjo,

tarizuotą zoną ir užėmė didelius Pietų Vietnamo plotus. 
Jeigu JAV vyriausybė nebūtų nutarusi imtis apsaugos 
žingsnių, o prezidentas nebūtų įsakęs JAV karo vadovy
bei gintis, tai šiaurės Vietnamo kariai, ginkluoti sovietų 
tankais, artilerija ir priešlėktuvinėmis patrankomis, būtų 
ne tiktai užėmę amerikiečių laikomas bazes, bet paėmę ne
laisvėn dar kelis tūkstančius JAV karių, Adm. Zumwalt 
pareiškė, kad šios apsaugos priemonės yra būtinos. Jos 
galios, kol nebus baigtas Vienamo karas. JAV blokados 
varžtai nebus atleisti.

Keli trumparegiai Amerikos politikai pradėjo kalbėti 
apie galimybę patraukti prezidentą Niksoną atsakomy-

Kastytis”. Muzikai ir operos ar
tistai vertimu labai patenkinti. 
Laisvai naudoja rusų kalbą.

“United Poets Laureate Inter
national” su centru Maniloje pa
kvietė p. Rastenį į tos organi
zacijos narius, suteikė titulą 
“Honorary Lithuanian-Ameri
can Poet Laureate” ir davė tei
sę dėvėti laurų vainiką. Vainiką 
dovanojo Filipinų respublikos 
prezidentas F. E. Marcos. Malo
nų, kad p. Rastenis sugebėjo ne 
tik save išgarsinti, bet išpopu

liarino gimtinės vardą literatū
riniame pašalyje.

Poema “War’s Curse” yra 520 
eilučių. Verta didelio dėmesio 
ne dėl eilučių skaičiaus, bet dėl 
turinio. Ji atspausdino “Con
gressional Record”, pasiekė kny
gynus ir mokyklas.

Minėtoje poemoje p. Rastenis 
pasmerkia karą, nurodo jo žala 
žmogui, žmonijai ir civilizaci
jai. Jis kalba labai įspūdingai 
poeto, filosofo, politiko, sociolo
go, mokytojo lūpomis į žmogaus

širdį ir protą. Tai balsas žmo
gaus. žmogaus ne žmogiško, ku
ris egzistuoja realybėje, bet žmo
gaus žmoniško. Tai balsas žmo
gaus, kuris mano, jaučia, per
gyvena ir mąsto. Mąsto ne pa
gal koncepcijas gyvenimo sro
vėje išplautų smegenų, bet pa
gal koncepcijas širdies ir proto, 
kurių nesužalojo murzino gy
venimo bakterijos. Vien dėl šios 
vienos poemos jis galėtų drą
siai stovėti bendroje intelektu
alinėje žmoniškumo aukštumoje 
su išmintingaisiais kilnios sielos 
vyrais, kaip Bertrand RusseH, 
Bernard Shaw. Voltaire, šventuo
ju Pranciškų Asižiečiu, Rabin
dranath Tagore, Gandhi ir mū
sų Vydūnu, ši jo poema, kaip 
kunigui brevijorius, turėtų kiek
vienam rodyti žingsnių kryptį. 
Aš mielai laikyčiau jo poemą 
greta Naujojo Testamento, ar
ba kurio nors žymaus filosofo 
veikalo. Kiekvienas politikas, 
prieš pradėdamas eiti atsakingas 
pareigas, pabučiavęs Bibliją, dar 
turėtų išlaikyti tos poemos turi
nio egzaminą ir pabučiuoti jos 
.paskutinį žodi “Amen”.

Poetas su pagrindu pelnė lau
rų vainiką, drąsiai jį gali užsi
dėti ant galvos, nes jo geniališ- 
ka galva parodė skaitančiam pa
sauliui, kokia realybė atsisklei
džia prieš žmoniją, kai ją valdo 
žmonės be galvos.

Laureatui, įžengusiam į devy
niasdešimtuosius metus, linkėti
na sulaukti Matūzelio amžiaus 
ir praturtinti literatūrą dar ne 
vienu šedevru.

Kazimieras Baltrukonis

kad sovietų valdžia ne tik mandagiai priims JAV prezi- bėn už karo plėtimą Vietname. Jie mano, kad prezidentas
dentą, bet yra pasiruošusi pasirašyti jau aptartas kelias i 
tarptautinės reikšmės sutartis.

neturėjo teisės imtis priemonių Vietname esantiems Ame
rikos kariams apsaugoti. Tikrovė yra visai kitokia. Pre-'

Atrodo, kad prezidentas Niksonas sovietų imperijos 
vadus daug geriau pažįsta, negu daugelis Amerikos kan
didatų į prezidentus, senatorių, kongreso atstovų ir ant
ros rūšies politikų. Prezidentas nepaklausė visos eilės 
baimės apimtų patarėjų, bet įsakė ne tik skelbti blokadą,

zidentą kongresas galėtų traukti atsakomybėn, jeigu jis 
nesiimtų jokių, priemonių ir leistų komunistams apsupti,; 
sunaikinti arba paimti nelaisvėn Pietų Azijon išvežtus - 
Amerikos karius ir patarėjus.

Triukšmą dar kelia kelių universitetų neapdairus jau-
bet imtis priemonių tai blokadai įvesti. Naujienos prita
rė prezidento Niksono nutarimui ir geg. 11 d. numeryje 
rašė, kad prezidentui Niksonui, kita kalba prašnekus 
Vietname, bus daug lengviau tartis Maskvos konfe
rencijoje.

Šeštadienį JAV laivyno viršininkas adm. Zumwalt 
pareiškė, kad klysta tie, kurie mano rasti plyšių. JAV 
paskelbtoje Šiaurės Vietnamo uostų blokadoje ir paslap
čiomis pasiekti Šiaurės Vietnamo uostus. JAV paskelbė 
minėtų uostų blokadą, o JAV karo laivai dabos,, kad joks 
laivas vežąs ginklus, bet kokią karo medžiagą arba ka
rui reikalingą kitokią medžiagą negalėtų įplaukti į Šiau
rės Vietnamą.

Adm. Zuwalt aiškina, kad blokada būtina JAV karo

nimas. Jis neprotestuoja prieš Šiaurės Vietnamo karius,, 
.prieš 45 dienas pradėjusius veržtis į Pietų Vietnamą ir pa- i 
dariusius nepaprastai didelės žalos visiems krašto gyven
tojams. Rusų ir kiniečių tankais bei kulkosvaidžiais gink-: 
luoti kariai veržiasi į pietus iš Laso teritorijos vietų. Jie- 
naikina vietos gyventojus, degina kaimus ir miestelius, o ’ 
dviejų šiaurės provincijų sostines jau su žeme sulygino. 
Amerikos universiteto studentų grupelės, įvairių tikybi
nių grupių paskiri dvasiškiai ir vienuolės nieko nesako dėl 
komunistų invazijos į Pietų Vietnamą, bet jie protestuoja 
prieš prezidentą Niksoną, įsakiusį imtis priemonių Viet
name esantiems Amerikos kariams apginti.

Laimė, kad protestuotojų tarpe yra labai nedidelis lie
tuvių studentų ir “taikos šalininkų” skaičius. Bimbinin-

jėgoms ginti. JAV atšaukė iš Vietnamo pusę milijono ka- kai, atsimindami labai nemalonią padėtį Antrojo Pasauli-i 
rių, bet Vietname dar yra keliasdešimt tūkstančių Ame- nio karo pradžioje, taip pat neprotestuoja. Jie tebekalba 
rikos karių, patarėjų ir didokas kiekis įvairios karo me- apie “taiką”, bet į gatves jie vis dėlto neina. Barzdotų il- 
džiagos. Krašto prezidentas ir JAV karo vadovybė nega-' gaplaukių ir nešukuotų panų pasitaiko ir lietuvių tarpe, 
Ii sėdėti ir žiūrėti, kaip komunistai, pasinaudodami są- bet į demonstracijas jie vis dėlto neskuba. Nei vienas lie- - 
moningai vilkinamomis “taikos derybomis” pasiruošė pa- tuvis ar lietuvio vaikas neturėtų būti su triukšmaujančiais 
tiems didžiausiems karo žygiams, prasiveržė pro demili- studentais.

Reseda, Calif., lietuvių tautinių šokių grupė “Audra” rengiasi tautinių šokių šventei.
Foto L. Kantas

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
12

Minėjimas buvo sėkmingas. Vakare 
svečius vaišino mano žmona, o sekmadie
nio rytą pietums pakvietė ponia Uvickie- 
nė. Bet konsulas Kalvaitis neturėjo progos 
nė pietauti, nes negalėjo nuo telefono atsi
traukti.

Tą sekmadienį toj pačioj salėj vyko vy
čių rengiamas Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas, ir vyčiai, žinodami, kad mes 
esame pasikvietę kon. Kalvaitį, tai ir jie jį 
pakvietė, kad pakalbėtų jų ruošiamame 
Lietuvos nepriklausomybės minėjime. Bet 
Detroito, galima sakyt, neorganizuoti lie
tuviai norėjo uždrausti konsului vyčių ren
giamame minėjime dalyvauti. Todėl suži
noję, kad pietaujame pas pp. Uvickus, jie 
visą laiką skambino telefonu drausdami 
konsului kalbėti vyčių parengime. Jie tei
gė, kad tautos šventė atšvęsta vakar, o 
šiandien Lietuvių Salėj vyksta tik katalikų 
jpmarkas. Net konsulas paklausė mūsų, 
gal jis darąs klaidą. Mes patvirtinom, kad 
ne, kad vyčiai buvo džentelmenai. Jie 
konsulą buvo pasikvietę iš kalno, bet prieš 
mūsų parengimą jie neskelbė, kad ir jų 
parengime dalyvaus Lietuvos konsulas 
Kalvaitis. Todėl jie mums nepakenkė ir 
net nebandė pakenkti... Konsulas Kalvaitis 
buvo patenkintas ir viskas baigėsi gerai.

Bet einant pagal mano nuolatos karto
tus reikalavimus, kad tokias šventes, kaip 

Lietuvos nepriklausomybės, šventę šven
čiant, turėtų būti visiems lietuviams at
daros durys į minėjimą. Ir be Įžangos 
mokesčio. Vyčiai, imdami po $1.00 nuo 
kiekvieno atsilankančio į šventę, nusidėjo 
tautai moraliai ir materialiai. Į šventę kvie 
čiamas Lietuvos valstybės konsulas, kad 
sutrauktų kiek galint daugiau svečių. Kon
sulas atvyksta Lietuvos valstybės apmoka
mas, o organizacija renka Įžangą savo nau
dai; tai yra, organizacija išnaudoja Lietu
vos valstybę. Tokie kurijozai vis kartoda
vosi, iki nesuorganizavome Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro.

1940 m. minėjimas buvo suruoštas iš
kilmingai, svarbiausiu kalbėtoju buvo pa
kviestas neseniai užėmęs kon. Kalvaičio 
vietą konsulos P. Daužvardis, Michigan 
Universiteto profesorius Stanton — Stanio- 
nis, dr. Jonikaitis ir Rabbi Leo Frix, žy
dų veikėjas. Muzikinę programą pildė Dai 
lės Choras, vedamas A. Kvedaro ir choro 
solistai. Po programos — balius — šokiai. 
Nuo to minėjimo visas pelnas buvo skirias 
vilniečių lietuvių komiteto reikamas.

Suruošta 25-ta Lietuvos nepriklausomy
bės šventė 1943 m. Lietuvių Salėj vasario 
14 d. Išgyvenus Lietuvai nepriklausomai 
šimtmečio bertaini, Detroite buvo šven
čiama iškilmingai, šventę ruošė Lietuvos 
Nepriklausomybės Komitetas. Kalbėjo dr. 

Jonikaitis, Wayne County prokuroras Wil
liam Dowling, prok. padėjėjas adv. Alex 
Conrad ir miesto majoras J. Jeffrie Jr. Mu
zikinę programą pildė ką tik iš kariuome
nės grįžęs tenoras, dainuojantis per ameri

konų radijo valandą Alex Vasiliauskas, 
Marė Marcikoniutė smuikininkė iš Pitts
burgh, Jonas Valiukas ir Dailės Choras, 
vadovaujamas Onos Maselskiūtės. Po pro 
gramos šokiai ėjo abiejose salėse. Viršuti
nėj salėj griežė Kęstučio Ambroses orkest
ras, o apatinėj Jurgio Surgio Kudirkos or
kestras. ši istorinė Lietuvos šventė Detroi
te praėjo su geriausiu pasisekimu. Tai bu
vo paskutinis paskirų Lietuvos nepriklau
somybės minėjimų. Tais metais buvo pa

• siektas mano didysis tikslas — DLOC su
organizavimas, kuris pradėjo- daryti Det
roite bendrus Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimus. Ir šitaip tebemini iki šiolei.

Čia suminėjau kelis minėjimus, bet jų 
buvo daug atminti per dešimtmečius visų 
negali. Kitų minėjimų nebuvo spausdintų 
programų. Kurių ir buvo, tos išsimėtė. 
Dali jų nusiunčiau Kaune organizuojamai 
Lietuvos teatro istorijai. Taigi turėjau pa
sitenkinti likučiais.

MANO SANTYKIAI SU “NAUJIENOMIS”

“Naujienas” skaitau ir bendradarbiau
ju nuo pat pirmo jų numerio, su trumpo
mis pertraukomis dėl skirtingos mūsų tak
tikos. Sandariečiai ir socialistai turi skir
tingas ideologijas, bet vienas abiejų srovių 
principas — demokratija — abiejų srovių 
pripažintas ir praktikuojamas. Eidami tais 
principais galėdavom susikalbėti, ir Lie
tuvos ir Susivienijimo ir kitais reikalais 
bendradarbiauti. Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje mus suvesdavo laikyti bendrą

• frontą prieš komunistų opoziciją ir noras 

užgriebti Susivienijimą. 1930 metais ko
munistus pašalinus iš SLA, opozicija išny
ko ir per penketą metų Susivienijime buvo 
tikra ramybė. 1935 — 36 m. Lietuvoje Įvy
ko suvalkiečių ūkininkų streikas, ir kaip 
tik tais metais SLA pildomosios tarybos 
rinkimuose prezidentu buvo išrinktas adv. 
F. Bagočius, socialistas. Bagočiaus laimė
jimas socialistams davė gero impulso veik
ti, bet ne Lietuvos labui ar Susivienijimo 
labui. Jie susitarė su Amerikos lietuviais 
komunistais šaukti bendrą kongresą Cle- 
velande 1936 m., tuom pačiu kartu, kada 
SLA buvo šaukiamas Auksinio Jubiliejaus 
50 metų Seimas. SLA seimas prasidėjo 
pirmadieni, birželio 22 d., o socialistų — 
komunistų kongresas sekmadieni, birželio 
21 d. Taigi kaip paprastai A. L. T. Sanda
ros seimai šaukiami prieš Susivienijimo 
seimus, tai ir tada Sandaros seimo sekma
dienį, birželio 21 d., Clevelande Lietuvių 
Salėje vyko sesijos. Tuom pačiu kartu ki
toj salėj vyko Socialistų — Komunistų Kon
gresas. To kongreso tikslas jau taip kalti
namą Smetoną dar labiau pakaltinti už 
nuskriaudimą suvalkiečių ūkininkų. Daug 
kalbėjo ir prirašė rezoliucijų. Bet Į prasi
dėjusį SLA seimą ant rytojaus su savo re
zoliucijom neatėjo. Mat Susivienijimas tu
rėjo pažiūrą dėl Smetonos valdžios: Lietu
vos valdžią SLA pripažįsta de facto, kaip 
esamą.

Tas kongresas kaip paskui buvo laiko
mas socialistų su komunistais pasibučiavi
mu. Nuo to kongreso sandariečių su socia
listais reikalai susikryžiavo, bendradar

biavimas pasidarė šaltas. Nors ta komu
nistų — socialistų meilė pas socialistus 
greitai išgaravo, tą socialistų žygį laikė 
blogu ne tik sandariečiai, bet ir katalikai. 
Vėliau jie patys įsitikino, kad padarė klai
dą, susidėdami su komunistais, ir bandė 
visais galimais būdais aiškintis, labiausiai 
kaltindami Smetoną, bet tuom dideliu kon
gresu, įvykusiu Clevelande nesididžiuoda- 
vo, kur galėdami jį nuslėpdavo. Tą jie ir 
dabar daro.

Laikas ir metai bėga, bet gyvenimo rei
kalai nesustoja. Susivienijimo reikaluose 
iškilo dr. Viniko ir prezidento Bagočiaus 
sugalvotas “konversijos’’ reikalas, tai yra 
pakėlimas seniems SLA nariams nario mo
kesčių. Tam reikalui pravesti dr. Vinikas 
reikalauja $30,000.00. Tas reikalas tęsėsi 
net tris seimus, tai yrą, šešios melus. Bet 
dr. Vinikas visgi jį pravedė. Pravesti kon
versijai išleista virš $20,000.00. Likusius 
pinigus dr. Vinikas reikalauja dalinai pil
domąją! tarybai atiduoti, iš kurių jis pra
šo jam duoti $6,000.00. Baltimorės seimas 
atmetė jo prašymą, klausdamas — už ką, 
ar už išbraukimą 3000 narių iš Susivieniji
mo?

(Bus dausria'i)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštj
UN A U J I E N A r
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DR. , ANNA BALIONAS 
akių, AUSŲ nosies 

IR GJERJCL1S LIGOS 
PRLTAIKę AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso talaf.: PRospect 8-3229 
Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
ouo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta*

MIAMI BEACH, FLORIDA

Raz. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima Ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
relafa PRospoct 8-1717

DR. S. BIEZiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
iYeėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Raz.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
« .

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533

*oz Valley Medical Canter 
860 Summit St.

ROUTS 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71zt STREET 
HEmlock 45849 

Rezid.: 388-2233 *
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai., 
antrad./ penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šestad, tiktai susitarus.
R<t: 01

DR. W. E1S1N-EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
S132 -SO. Kadžio Ava., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

SusivienUjjpo Lietuvių Ame
rikoje (SLA) šiais me
tais bus birželio 26-30 dienomis 
Miami Beach Di Lido viešbuty
je.

Apie šį 57-tą Seimą susivie 
nijimo nariai yra jau gausiai ir 
išsamiai supažindinti savo orga
nizaciniam organe Tėvynė tilpu
siais pranešimais ir skelbimais.

Tačiau gali pasitaikyti SLA 
narių, kurie galėo ir nepasijdo- 
mauti, kas rašoma Tėvynėj. Bet 
gi daugiausiai norima atkreipti 
tų Naujienų skaitytojų dėmesį, 
kurie Susivienijimui dar nepri
klauso, ar ir apie jo užsibrėž
tus siekius negirdėjo. Bet apie 
tai kitą kartą.

šiuokart kreipiamas žvilgsnis- 
. pačią seimui parinktą vietovę. 
SLA per ilgą savo veiklos laiką 
(jau eina 86 metai) seimus reng
davo vis didmiesčiuose. Bet va, 
įgyvendinama min tis, kad Sei
mo dalyviai susirinktų gražioj, 
saulės prisklidusioj Floridos va
sarvietėje. Būdavo vis būkštau- 
jama toliais, o gal už vis labiau 
kurortinėj vietovėj aukštomis iš
laidomis. Arčiau patyrinėjus pa
aiškėjo, kad atstumai nėra di
desni kaip ir į kitas vietoves. 
Lėktuvais iš Čikagos, Detroito 
ar New Yorko apie 3 vai. Kelio
nės mašinomis trunka dvi ir pu
sė — daugiausiai 3 dienas, nes 
dabar yra jau pravesti puikūs 
greitkeliai. Kambarių nuomos 
vasaros laiku dideliuose liete
liuose suvažiavimams bendrai

GRADINSKAS

užsiaakant net žymiai žemesnės. 
nei kur oors didmiestyje. Sei
mui pasirinktam Di Lido vieš- 
butye kambario kaina vienam as
meniui $11, dviem $13, trims’ 
§17 ir keturiems ?21. Už vaikus1 
iki 12 metų vienam kambary su 
tėvais visai nereikia mokėti. 
SLA nariai dažnai buvę Seimuo
se, pasakoa, kad New Yorke mo
kėdavę už kambarį vienam žmo
gui net iki $25, o net ir už ban
keto vakarienę paskutinį kartą' 
(56 seimo) mokėję po $25. Tai 
reikia pasidžiaugti, kad šio sei-' 
mp dalyviams ir svečiams tokia* 
banketo vakarienė tik apie $8 
(aštuonius dolerius) tekainuos. I

Daugelis SLA narių ir buvusių' 
veikėjų yra gal tik keletą ar ke- ■ 
lioliką teatsilikę nuo Susivie-! 
nijimo gyvavimo amžiaus. Tai 
yra laikas dairytis saulėleidžiui 
praleisti palankios gamtos sąly
gų. Geriausia, ką nors rimčiau 
nutarti, visas sąlygas pačiam iš
tirti. Keliantis į naują vietą ap
sigyventi ir daktarai pataria pir
miau pačiam tokioj vietovėj pa
būti. Birželio pabaiga Miami' 
yra vienas iš šiltųų laikotar-' 
pių. Tai bus gera patirti kaip 
toji šilumėlė patiks.

Gerai yra Seimo proga ir ne- 
nariams pasinaudoti svečių tei-i 
sėmis ir susiplanuoti atostogas' 
į tą laikotarpį. Prieinamomis 
kainomis praleisti laiką puikia
me kurorte ir nenuobodžiauti, 
nes Miami yra ką apžiūrėti. O 
kas vyktų mašinomis, būtų pro
ga ir Floridos Disney World ap
žiūrėti.

Dėl asmeniškų įsikūrimo ar 
nuosavybės įsigijimo klausimų

FRANS J. KINST,
Lincoln Federal Savings and Loan Association prezidentas, pa
reiškė, kad iki ši v mėty birželio 15 dienos jis ims mažiau negu 
7% už duodamas paskolas. Jis vadovauja Berwyn e esančiai 120 
miiiiįony doleriu siekiančiai taupymo bendrovei. Dabar jis 
ima po 6.7% už duodamas paskolas. Lincoln Federal turi rei
kalingus na m y vertintojus, kurie 48 valandų laikotarpyje viską 
patikrina Sr pasako, kokiomis sąlygomis jiems bus duodama 

paskola.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Hariem A*e- — 586-1220

G U Ž A U S K Ų 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS G1LINYČIA 
2443 WEST 63ro STREET j 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834 ’
V U _____

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-234M 

č F . T < ** *

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

V - - - - - - - -
. ■ II V II — I M !■!■■■ —

kai

DR. NINA KRAIKEI -
KRIAUCELIUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670. "
i A-t.-J, *• * įfc ■—-c .

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tai.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801'

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71$t STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki U vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

FERKRAUSTYMA1

i MOVING
L«idimai — Pilna apdrauda 

“ “ŽEMA KAINA ' ‘
R. t E R Ė N A S'

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063
------------------------ ---------------------- -—

į MOVING
Apdriustas perkrausfymit 

iš jvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

323 West 34 Place
j Tel.: FRonfier 6-1332

Moterys vienuolės 
reikalauja sau lygią 

teisių su kunigais 
Ateinančiais 1976 metais,

Jungtinių Valstybių Nepriklau
somybės Deklaracijai sueis 200 
metų, visoms moterims turi 
būti duotos lygios teisės ir sta
tus su vyrais Romos Katalikų

išsiaiškinimo, sąlygos dabar yra Bažnyčioje,’ pareiškė Amerikos 
gerėjančios. Mat, į namų parda- vienuolių (moterų) 
vimo biznį yra jau įsitraukęs 
chicagiškiams gerai žinomas real 
estate verslininkas Povilas Leo
nas. Girdėti, kad ir daugiau as
menų yra ta linkme darančių pa
stangas. Lęono telefono nume
ris galima rasti telefono knygoj.

P. šilas

DR. FRANK PUCKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA UETILVlŠKA)
2618 W. 71st Sf.—Tef. 737-5149 

«*•*.r M ~ * -”4 f ’I- ** J ”r '

Tikrina akis. Pn taiko aktniui ir 
■‘contact lenses-

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketyirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso.talaf.: 776-2880 
Naujas raz. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, Bendra praktika ir chjrurgija 
Of Imi 2750 West 71st ŠC 

TaL: 9254296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Raz. tai.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

t Visos programos iš W0PA, Į 
1490 kil. A. M.

Į Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma-; 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-, 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

nacionali
nės koalicijos vykdomoji ta
ryba.

Taryba savo priimtoje nepri
klausomybės deklaracijoje iš
kėlė visą seriją reikalavimų, to
kių kaip teisė moterims bū d 
kunigais, proporcingas moterų 
dalyvavimas bažnyčios įstatymų 
leidimo instancijose ir kardino
lų kolegijos panaikinimas. Iš ben 
dro Amerikos -vienuoliu moterų 
175,000 skaičiaus toje koalici
joje dalyvauja apie 1,800 vie
nuolių. Koalicijai vadovauja 
čikagįetė Sesuo Margaret Trax
ler. Sesuo Traxler pridėjo, kad 
pilnos lygybės reikalavimo turi 
paisyti taip pat vyriausybės ir 
industrijos vadai.

Vienuolių koalicija atsišaukė 
į Amerikos moteris “susilaikyti 
nuo ekonominės pagalbos baž
nyčioms per visą laikotarpį nuo 
dabar iki 1976 metų. Atsisa-

LONG BEACH, CALIF.
Lietuvių klubas rengia Moti

nos dienos minėjimą. Minėji
mas įvyks gegužės mėn. 21 d. 1 
vai. po pietų Long Beach labai 
gražiame policijos parke Pistol 
-Range, E. 7390 Carson Wawey 
Štr. kampas.

Minėjimas bus su lietuviškais 
.pietumis ir laimėjimais.

Pagrindinis kalbėtojas bus 
,inž. V. Čekanauskas. Programo
je dalyvaus Los Angeles jauni
mo šokių mokytoja Ona Razu- 
tienė su vaikais, t r f? - •

Iš gauto pelno bus duodama ,: , : ; [. ’ ,i . ? ...j kius aukoti per rinkliavas sek-.parama Jaunimo Kongresui. . . 5 > .: -. . - madieniais, bažnyčios valdvto-Kluba v-ba kviečia visus lie- . . , . . . . .
. . x , 7. jai, kurie visi \ra vyrai, bus per-tuvius minėjime dalyvauti, pa- J ;x.„ * J , 1

,r. . . spėti 9 skelbia vienuoliu koaii-,gerbti savo mamytes ir parem- *5. • , . . ~ti Jauntao Kongresą. ' I M..“* sav0 'Waraojoje.

dentą Niksoną su prašymu, kad 
būdamas Maskvoj pasakytų ru
sams leisti jam vesti okupuoto
je Latvijoje likusią jo 46 metų 
amžiaus sužadėtinę Tora Jan
sone.

Spuris, 47 metų amžiaus, iš 
Latvijos pasitraukė 1943 me
tais ir įsipilietinęs JAV-bėse jau 
6 kartus buvęs nuvykęs į Latvi
ją aplankyti savo sužadėtinės ii’ 
motinos ir 1970 metais jau bu
vę susitarta apsivesti, bet savai
tę prieš vestuves sovietų val
džia uždraudus ir patį Spurį iš
trėmus!, apkaltindama, kad jis 
klausinėjęs latvių, kas nori gau
ti pagalbos iš savo giminių Ame
rikoje ir be to importavęs drau
džiamą literatūrą ir klausinėjęs 
apie Čekoslovakiją.

Spuris prašinėjęs ambasadų, 
Valst. departamento ir kt. jam 
pagelbėti, bet be rezultatų. “La
bai svarbu mūsų žmonėms nu
keliauti į Latviją”, sako jis, 
“kad žmonės ten galėtų matyti 
kaip Amerikoje gyvename. 
Jiems ten draudžiama apie 
Amerikos gyvenimą žinoti, bet 
aš žinau, kad ne vieni žydai ken
čia po sovietų priespauda”.

'nkunv ii 3:

PRANEŠIMAI

SKĄ.ITYK ^NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS 21NM;

Rusai neleido latviui 
vesti iš Latvijos žmoną
Chicago] gyvenantis latvis Ri

chards Spuris kreipėsi į prezi-
iiMiiiiiiiiiiiiiniiiiiaiiiaiiir.inriiiii

POEZIJOS VEIKALAI...................... !
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos * scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių1 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
L J. Augusta i tytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Butky Juzė, EILERAŠČIAi IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktine, 169

V. Tumasonis, M. D., S. C.
‘c H I RU R G AS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
Rezid. telac. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

.. p. Šileikis, o. p.
w| ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Vf Aparatai - Protezai, Med. Ban

dažai. Speciali pagalba koloms 
B (Arch Supports) ir t L

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

psL Kama S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lynkos eiles, 105 psi. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA EUerasČiai, 86 psi. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie
• išvietintas lietuvaites senovės laikais; sų autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

55 psL $1.00. - r 'l ’ *”7
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem- 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini Orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L 60608 

canon iiiiiiiiiiii ■■■■■■asai miiiiiai

— Humboldt Parko Lietuviu klubo 
narių mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužės 17 dieną. 12:15 
vai. po pietų, Almera Simons parke
lio svetainėje. 1640 N. Drake Avenue, 
pirmame aukšte, 103 kambaryje. Na
riai ir narės prašomi atvykti ir no
rinčių i mūsų klubą kandidatų atsi
vesti. Tai bus paskutinis susirinki
mas prieš 3 mėnesių atostogas. Po 
susirinkimo turėsime draugiškas vai
šes — išleistuves mūsų klubo pirmi
ninko atostogų.

W. Menkus sekr.

I—W'inillim —Hl —I ■ Hill i 1111 Will i r ir iir~TI11 i III HU UTT Till1 il'ttl ui   11 ..IlWIMiT .

ELENAI BILDUŠIENEI
4 * -A • * B' 7 ▼ -X % 5- J# i - * • z* « > R J

mirus, jos sūnums Vytautui ir Leonui bei jų 
šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia ir kar
tų liūdi

Marijona Zolpienė
Dalia ir Raymond Ondrickai

ELENAI BILDUŠIENEI 
mirus,

sūnums Vytautui, Leonui ir jų šeimoms, se
serims, broliams ir giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

DOMĄ ŠLEŽEVIČIENĖ
Ir 1VL MACKEV1CIAI

A. ir J. VIETAI
I. ir G. CIBAI
B. ir D. KELLY ;

. .J,, ui. . . ,u     -------- --------------------------------- ------- ----------------------------- --------
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^NIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA }

f 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORĖM: j

DOVYDAS P GAŽDĄS GERAIDAS F. DAIMID 
1605.(17 Su, HERMITAGE AVENUE

Tel.: Y Ards 7-1741 - 1742 j

CALIFORNIA AVRNUF
ona> - Afvett p 0440

* ’iz > ' *. • z • j » jT* " 4 -/

MODERNIŠKOS AJR ( <)NDITIO\EP AUDI YVIO' į
' ‘ *.............. I

}

VARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Liidotuvių

Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
pATARNAV1

IR NAKTj

TURIME 
KOPLYjČ'AS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Aras 7-3401 

F • K K c t,, v 1 ■ s < S * kA . k 1K ?*
—— ■ l ■■■■ ■ /-■

eeę - ft-r-.— r t •*-»

BUTKUS r VASAITIS ,
1446 So. 50th Avė., Cicero, IU. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS i
r —. — rr--------- -  ..

4348 So. CALIF.OKNI^ AVE. Phone: JLĄfayette 3-3572

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: Y Aras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2jl24 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 3o. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Ginti lėšų Amerikos informaci- 
įjos Agentūrai, o taip pat Ame- 
L ikos Balso transliacijoms, l ai 

Prieš virš 20 metų Amerikos L'ra didelis Amerikos Lietuvių 
Lietuvių Tarybos pastangomis! I arybos ir visų lietuvių laimė- 
buvo Įkurta lietuvių sekcija 
prie Amerikos Balso radijo 
programos. kuri informuoja 
pavergtus lietuvius apie lais
vojo pasaulio Įvykius.

šiais metis buvo iškilęs dide 
lis pavojus, kad lietuvių sekci
ja gali būti uždaryta, kai sen. 
\V. l'ullbright pasiūlė senatui 
sumažinti Amerikos Balso ope 
racijų biudžetą. Ir vėl Ameri
kos Lietuvių Taryba, sužinojusi 
apie dideli pavojų Amerikos 
Balso transliacijoms i Lietuvą 
ir kitas tautas, skubiai prane
šė spaudai ir radijo valandoms. 
Ji pati rašė laiškus ir siuntė 
telegramas senatoriams ir kvie
tė kitus tai daryti prašydama 
jų pagalbos. Ji kreipėsi Į sky
rių pirmininkus, kad taip pat 
ragintų savo apylinkės gyven
tojus rašyti senatoriams laiš
kus arba siųsti telegramas, kad 
lėšos Amerikos Informacijos 
Agentūrai ir Amerikos Balsui 
nebūtų sumažintos. ALTa per 
spaudą ragino visus kuo grei
čiau kreiptis i senatorius, iš 
savo būstinės padėjo visiems 
siųsti telegramas 
laiškus.

.Senatas nepritaria 
Fullbrightui

arba rašyti

gautos ži- 
šios pastan- 
Įtaką sena- 

prieš 
Paga-

jimas. ALT Informacija

| TRUMPAI |

— Lietuvos Dukterų Draugi
jos paskelbtas Duonos ir Pasto
gės vajus vietinei lietmių šal
pai ir pagelbai neužilgo baigia
si. Bet tuo nesibaigs Įvairūs ne
laimingi atvejai mūsų tautie
čiams ir LD organizacijos dar- 

Organizacija savo Dainuo
simo Kudir-

bai.
se, pavadintuose 
kos vardu. 27.‘L
Chicago. UI. 60629, suteikia duo
ną ir laikiną pastogę vargo bei 

| nelaimių užpultiems tautie- 
Įčiams. Tam tikslui ten yra pri
imamos aukos.

Iš Washingtono 
nios, rodo, kad 
gos turėjo didelę 
torių apsisprendimams
pradedant balsavimus, 
liau gegužės 1 d. JAV senatoriai 
57 prieš 15 nubalsavo nesuma-

— Cecilia Winskūnaitė iš 
Marquette Parko apylinkės iš
rinkta studentu atstovybės iždi- C v
ninke Clarke kolegijoje, Dubu
que, Iowa.

— Ed. Raškys išrinktas St. 
Rita aukšt. mokyklos Tėvų klu
bo fin. sekretorium, Tom Krin- 
gas — vicepirmininku.

— Bruno Klimavičius Jr. ir 
George Gelis iš Marquette Par
ko {apylinkės gavo Amerikos 
pilietybę.

— H. Chvedeckas, Toronto, 
Ont., Canada, išrinktas SLA 236 
kuopos pirmininku, St. Pulkys 
— vicepirm., V. Bačėnas —

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

MACHINISTS
Experienced turret lathe operators, 
also multiple drill press operators. 

Steady work. New eejuipment.
Health and life insurance, pension 

and profit-sharing.
MIDLAND MFG. CORP. 

7733 Gross Point Rd. 
SKOKIE, ILL. 

Plione — 677-0333

PUNCH PRESS SET-UP
Turi būti patyręs visose sustatymo 
fazėse ir operuoti įvairaus dydžio 
presus taip pat automatiniame ap
krovime. Nuolatinis darbas su visais 

i bendrovės duodamais priedais, pre
mijomis. apmokamomis šventėmis, 

dalybomis pelnu. i 
Kreiptis asmeniškai.

ARGUS
MANUFACTURING Co.
1134 No. Kilbourn Ave.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Dž ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cerata k Road Chicago, HL Virginia 7-7747

EKSKURSIJA į LIETUVA
Šių metų liepos 5 dieną iš New Yorko dviejų savaičių ekskursija 

išskrenda į Paryžių, Maskvą, Vilnių ir Frankfurtą.

Kelionė, viešbučiai, pervežimai ir maistas pirmos rūšies restora
nuose tiktai $885.00. Visais šios patogios ekskursijos reikalais tele- 
fonuokite (312) BE 3-1103 arba rašykite

WIDE WORID TOURS
9723 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

LESLIE MICHELLE EISIN, 
daktaro Valterio Eisino ir motinos Marian Kamm duktė, Carl Sand
burg aukšt. mokyklos auklėtinė, stodama į kolegiją pasirinko huma
nitarinius, socialinius mokslus, matematiką ir svetimas kalbas; ruo
šiasi mokytojos profesijai, ypač ispaniškai kalbančiyjy mokyklose ir 
paruošos tiksiu važinėjo po Ispaniją, studijuodama ispanu kalbą ir 
žmones. Gabi socialinėje ir kultūrinėje veikloje, priklauso bent ke
liems moksleiviu klubams, mėgsta muziką ir šokius; piano mokėsi 
8 metus, o 4 metus baleto. Mėgsta keliauti, yra apkeliavusi Europą, 
Tolimuosius Rytus ir Karibus. Rudenį žada stoti į pasirinktą kole
giją. Abu tėvai gimę Chicagoje, priklauso Lietuviu Prekybos Rū
mams, Lietuviu Filatelistu Draugijai. Amerikos Lietuvių Daktarų Drau
gijai ir prenumeruoja Naujienas bei Draugą. Panelė Leslie Michelle 
Eisin birželio 24 dieną dalyvaus Lietuvių Moterų Klubo ruošiamame 
Gintaro Baliuje, kuris Įvyks Conrad Hilton viešbučio didžiojoje salėje. 

Panelė Eisin bus debiutante.

sekr., O. Indrelienė — fin. sekr., 
M. F. Yokubynienė — ižd. Re
vizijos komisiją sudaro K. Bu- 
tienė, P. Gulbinskas ir S. Pun- 
džiuvienė. Į SLA seimą, Įvyks
tantį birželio 26—30 d. Miami 
Beach, Fla., išrinkti L. Novo- 
grodzkienė, O. Indrelienė ir S. 
Pundžius. Iki šiol tai kuopai 
vadovavo J. Riauba.

lauskienė — valdybos nariai ir 
iždo globėjai. Į kuopą Įstojo 7 
nauji nariai. Organizatorius 
yra V. Paulauskas. Į SLA sei
mą išrinkti Vincas ir Monika 
Tamulaičiai, taip pat Vytautas 
ir Danutė Paulauskai.

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 85.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Hl.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Švėkšnos Monografijai, ku
rią ruošiasi išleisti švėkšniškių 
Draugija, yra gauti moksliniai
— etnografiniai aprašymai: 
Prof. dr. J. Puzinas —: Švėkš
nos apylinkių piliakalniai. Prof, 
dr. S. Salys — Švėkšnos vardas 
ir tarmė, Prof. inž. S. Dirman- 
tas — Trianguliacijos punktas 
Švėkšnoje. Prof. dr. K. Gudai
tis — Evangelikai Švėkšnoje, 
Prof. J. Rauktys — Švėkšnos 
apylinkės miškai, kun. dr. R. 
Krasauskas — Ištrauka 
kupų reliacijos, Prof. 
Pliateris — Grafas J.
— bibliografas.

Plateris

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatal.

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina 81.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygų pasiųsime.
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— Povilas šaltimieras - Silai- 
ner pakviestas dalyvauti Sig Sa- 
kowicz specialioje televizijos 
14-tos stoties programoje bir
želio 5 d. 5—6 vai; vak. Progra
mų serijoje dalyvaus 14 tauti
nių grupių tikslu kelti lėšas ko
vai prieš paralyžiaus ligas. P. 
Šaltimieras yra KGN-TV ir ra
dio stočių administracijos aukš
tas pareigūnas.

— M. Tamulaitienė, 
Barre, Pa., išrinkta SLA 115 
kuopos finansų sekretore. Kuo
pos valdybą sudaro V. Tamulai- 
tis — pirm., V. Paulauskas Jr.
— vicepirm., M. Vaitkevičienė.
— sekr., A. .Milaičikiutė, 
Kupris, V. Lumbis ir

Wilkes-

— Juozas Kapačinskas iš Mar
quette Parko apylinkės, St. 
Laurence aukšt. mokyklos mo
kinys, dalyvavo tos mokyklos 
mokinių pastatyme “A Man of 
All Eeason” Thomas More vaid
menyje.

— Katy Bausytė, Blue Island. 
Ill., Eisenhower aukšt. mokyk
los junjorė, priimta į National 
Honor draugiją.

— 3 Filmai apie komunizmą 
bus rodomi Ford City prekybos 
centro Green kambaryje gegu-

M. žės 16 d. 7—9 vai. vak. Vengrų 
D. Pa u- rezistencinės organizacijos Min-

Veiklus įvairiy visuomeninių organizacijų narys Jonas Evans atidaro šokiy 
šventės vajaus banketą. Jam pavyko sutraukti didoką skaičių Chicagos biz-

“H O U S E W I V E S” 
EARN EXTRA MONEY $ $ $ 

Part Time Work 
in YOUR AREA

NEED
SECRETARIES

Statistical and General 
TYPISTS — COMPTOMETER 

OPERATORS
KEY PUNCH OPERATORS 

No Age Limit
(Our facilities are available if you 

wish to brush up your skills).
CALL iNOW
CE 6-5678

Amer-Cai Office Services, Inc.

SOUTHWEST
LUNCHEON WAITRESSES
For High Class Restaurant 

10:30 A.M. to 3:00 P.M. — days. 
No Sat. or Sun. — Tray Service.

CALL 927-5580

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

MAN and WIFE
NEEDED AT ONCE

TO TAKE CARE OF OFFICES 
AND WASHROOMS.

Hours 2 P. M. to 10 P. M.
Man must have drivers lincense.

Excellent Company benefits. 
Steady Work. GOOD PAY.

■ (Near Northside).
CALL — 549-7053

dszenty Foundation Chicagos 
sk. susirinkime. Susidomėję 
kviečiami dalyvauti.

— Angelė Sinickaitė iš Mari
jos aukšt. mokyklos parinkta 
dalyvauti metiniame Lions klu
bo pagerbime ir trofėjai už ge
rą mokymąsi ir atsiiekimus 
sporte, šį antradienį 20 tokių 
pasižymėjusių jaunuolių iš de
šimties aukšt. mokyklų daly
vaus su pagarbiais vyresnio am
žiaus atstovais bendruose pie
tuose Artesian restorane. Kal- 
oės dr. P. Bradley.

Lietuvių Tautinėse kapi
nėse bus pardavinėjamos gra
žiausios gėlės kapams puoštų 
Kas nori pigesnėmis kainomis 
nusipirkti gražių gėlių, turi iš 
anksto jas įsigyti arba užsisa
kyti. Iki gegužės 29 dienos gė- 
es pardavinės Povilas Milaše

vičius. jo žmona Sofija ir kiti.
(Pr).

— Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia tradicinį Motinų Pa
gerbimo Pobūvį gegužės 20 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Balio 
Pakšto salėje, 3800 So. Califor
nia Ave. Programą išpildys 
Venecuelos lietuviu iaunimas. 
Visos motinos bus pagerbtos su 
gėlėmis, šokiams gros Balio 
Pakšto orkestras. Bus šalta ir 
šilta vakarienė. Veiks bufetas. 
Auka $6. Bilietus ir stalus už
sakyti tel. 458-8345. (Pr).

grįžta Į 
hoteliai 
$885.00.
gausite

Ekskursija i Lietuvą. Lie
pos 5 d. iš New Yorko dviem 
savaitėm išskrenda į Paryžių, 
Maskvą, Vilnių ir Frankfurtą. 
Pabuvę Lietuvoje, ekskursan
tai liepos mėn. 19 d. 
New Yorką. Kelionės, 
ir maistas tekainuoja 
Platesnių informacijų
Wide World Travel, 9723 So. 
Western Ave., Chicago, Illinois 

nteriv ir profesionalu, kurie prisidėjo prie paruoiiamyly ‘ šokię iventės 60643 arba telefonunkif* C31?) 
darbu. Šiomis dienomis artimesnieji bendradarbiai rengiasi pagerbti lai- TL” arDa Te‘erOnUOKlte (.11-)

dotuviy direktorių John Evansą. |BE 3-1103. (Pr).

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
— I ■■ ■ ■—■■■■■!■ P— ’ ■ 11 I 4- - —

MARQUETTE PARK AREA 
Spacious brick split level ranch. 3 

Į bedrooms, 1%, baths plus finished 
family room. 2 car garage.

Priced in $20’s.
BERGSTROM REALTY 

636-1111

BERGSTROM REALTY
Very clean brick 2 flat. 2—3 bed
room apartments with fermai dining 
room. 2 car brick garage. Priced 

right — in low7 $30’s.
MARQUETTE PARK 

636-1111

ALSIP, ILL.
7 room 1% baths split level, central 
air cond. 2 car garage. 4 rooms 
carpeted. Draperies. Storms and 
screens. Fenced yard. Near schools 

and transportation. $28,000.
385-8320

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, auto garažas. Marquet
te Parke. S21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo. pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

K. E R I N G I S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. ’ Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5838
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

rjr -»ire ano Casualty Conotn.

ŽMOGUS BE NAMŲ —
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS, naujas 2 butų mūras 
po 5 kambarius. Atskiri radiant šil
dymai, karpetai. Abu butai air cond. 
Naujas garažas. Gaunate už $41,000.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19,500.

8 KAMBARIŲ 2 aukštų namas. 50’ 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 98-tos 
ir California. $19,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 

Į 50’ sklypas. Garažas. Galinos pa- 
jjamos apie $6,500 metams. Kaina 
$45,000

PLATUS SKLYPAS prie gražaus 
Marquette Parko. $10,000.

APIE 16 METU geras 2 butų mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. $37.500.

ŠVIESUS 2 BUTU MŪRAS arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. $22.400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marauette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26 600.

ŠVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

I TERRA
j Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
į

M. A . š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.
v______________ •

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 30” sklypas, 55-ta ir 
Massassoit. .928.500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
S26 500

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui prie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublIc 7-194]

A, 4 L INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVB. 

iJK 3-1775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
PlgOs •utomobIliŲ draudimai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

— Joseph C. Žakas iš Mar
quette Parko apylinkės priimtas 
į nacionalinę garbės studentų 
korporaciją Phi Kappa Phi. Jis 
studijuoja Illinois universitete, 
Urbana, Ill.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*




